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Bon Nadal!
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El govern vol avançar la inversió
pel desplaçament de les línies
d’alta tensió de Can Fatjó
REDACCIÓ

La línia d’alta tensió de Can Fatjó passa molt a prop de les cases. / Mariona López

L’Ajuntament de Rubí ha
anunciat que vol fer-se càrrec del projecte de desplaçament de les línies d’alta
tensió de Can Fatjó, una
reivindicació històrica dels
veïns de la zona.
El govern ha assenyalat

que els treballs es començarien a fer el 2022 i que
després es reclamarà a la
Generalitat el cost que li correspon de l’actuació, entre
6,5 i 7 milions d’euros.
Fa 12 anys, l’Ajuntament
va signar un conveni amb
l’Ins�tut Català de l’Energia
(ICAEN) i Red Elèctrica Espanyola. Segons aquest document, el consistori s’havia
de fer càrrec del 20% del
cost del projecte, més les
expropiacions i servituds,
l’ICAEN del 80% i Red Elèctrica havia de pagar el cost
de la redacció del projecte.
Pels volts de l’any 2010,
però, aquest conveni va
quedar aturat a causa dels
efectes de la crisi econòmica. Així, la Generalitat no
va consignar cap partida
en concepte de desplaçament de línies elèctriques,
argumentant que havia
d’atendre altres prioritats.
Ara fa tres anys, l’ICAEN va
denunciar aquest conveni.
L’Ajuntament va recórrer la
denúncia i ara s’està a l’espera de resolució per part
de la Generalitat.
Tot i això, fa només un
any, el govern català va aﬁrmar que el conveni estava
caducat i que la seva intenció era impulsar un nou
acord en el qual el govern
de l’estat espanyol i les companyies elèctriques també
fessin la seva aportació en la
inversió per soterrar o traslladar les línies elèctriques
que passen per Rubí.

que l’Ajuntament té dues
opcions: seguir esperant
a la Generalitat o �rar pel
dret i coordinar el desenvolupament del projecte amb
Red Elèctrica, assumir el
cost de l’actuació, i després
reclamar que l’administració
catalana pagui la part a la
qual es va comprometre
el 2006.
“Hem optat per aquesta
via perquè considerem que
Rubí ja no pot esperar més”.

L’alcaldessa aﬁrma
que sent “ràbia
pel fet que la
Generalitat es
desentengui de
les preocupacions
dels rubinencs”
De fet, Mar�nez ha cri�cat
durament l’administració
catalana i ha manifestat que
sent “ràbia pel fet que la Generalitat s’hagi desentès de
les preocupacions dels rubinencs”. Per aquest mo�u,
lamenta que hagi de tornar
a ser l’Ajuntament “qui assumeixi competències que
no li pertoquen”.
Fa uns mesos, l’alcaldessa també va avançar que havia arribat a un acord amb la
Generalitat per fer-se càrrec
de la construcció de l’Escola
del Bosc, diners que després
l’administració autonòmica
retornaria al consistori.
La Comissió Municipal
de l’Energia es reunirà el 7
de gener per tal que Ana M.
Mar�nez expliqui el resultat
de les reunions man�ngudes amb representats del
govern a Madrid.

Dures crí�ques de l’alcaldessa contra la Generalitat
La proposta d’avançar la
inversió ha sorgit de l’executiu local després
d’una reunió que va
mantenir la setmana
passada l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, amb
els responsables de la
Subdirecció General
d’Energia Elèctrica del
Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme per
intentar desencallar la
situació.
El govern espanyol, en mans del
socialista Pedro
Sánchez, va traslla- Les línies d’alta tensió creuen el barri de
dar a la màxima res- Can Fatjó a pocs metres d’habitatges i
ponsable municipal equipaments. / Mariona López
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Els Bombers de Rubí, sota mínims
> La manca de personal al cos suposa un
problema greu a l’hora de cobrir les guàrdies
MARTA CABRERA

La manca d’entrada de noves
promocions al cos d’agents
de Bombers de la Generalitat
de Catalunya s’ha cronificat en els darrers anys i ha
portat a una situació límit
per cobrir el servei que ha
de prestar arreu del país. La
manca d’agents es replica
arreu del territori català i
el Parc de Rubí, que dona
cobertura a Rubí, Sant Cugat
i Castellbisbal, no és una
excepció.
La norma�va marca que
en aquesta estació, en la qual
hi treballen una trentena
d’agents, hi ha d’haver com a
mínim 5 bombers de guàrdia
per poder oferir el servei;
en canvi, en els darrers dies
aquesta circumstància no
s’està produïnt. Per exemple,
el 12 de desembre hi havia 3
bombers de guàrdia, mentre
que el 16 i 17 de desembre hi
havia 4 bombers de guàrdia.
“S’ha de donar cobertura a

177.000 habitants, més les
indústries de mercaderies
perilloses i les autopistes de
la zona i no donem l’abast”,
ha explicat Marc Guix, portaveu dels Bombers a Rubí.
El fet que hi hagi menys de
5 bombers de guàrdia diﬁculta molt el servei, segons
assenyala, ja que la sor�da
mínima és de tres i en cas
d’incendi a l’habitatge el
protocol és de 5. Guix explica
que en els casos que hi ha
menys bombers de guàrdia,
o bé es redistribueixen per
compensar les mancances
als parcs, o bé acaben �rant
de la xarxa entre parcs en
cas d’emergència, però això
comporta diﬁcultats: “No és
una mesura eﬁcient, perquè
no coneixen el territori”.

Els bombers
es neguen a fer més
hores extra com a
mesura de pressió a
la Generalitat
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> Els agents reclamen millores en equipament
i el camió escala promès fa quatre anys
2014. Guix també lamenta la
manca de material adequat,
ja que assegura que la majoria d’equipament està obsolet i alerta que hi ha manca
de formació: “A Rubí tenim
un furgó de risc químic, però
no tenim formació, ni unitat
tècnica ni un responsable de
referència”.

El Parc de Bombers de Rubí hi ha dies que disposa de dos efec�us menys per cobrir la guàrdia. / M. López

Segons indica Marc Guix,
en els darrers 5 anys, només
s’han fet dues noves promocions de Bombers, una
de 100 agents i una segona
de 150, que encara està en
formació, i això ha provocat
“una situació de col·lapse
absolut”. Per això, durant
els darrers anys, els bombers
s’han vist forçats a fer hores
extres, que ara han decidit

deixar de fer per reivindicar
millores: “No és una vaga,
senzillament deixarem de fer
hores extres per denunciar la
situació”.
A banda d’això, el portaveu desconﬁa de l’anunci
que ha fet la Generalitat,
que diu que convocarà 250
noves places: “Amb els pressupostos prorrogats estan
garan�des 150, l’altre cente-

nar dependrà de la voluntat
polí�ca”.
Camió autoescala que no
arriba
A banda de la mancança de
personal, una altra de les
queixes dels Bombers de
Rubí és que la Generalitat
encara no ha comprat el
camió escala, una compra a
la qual es va comprometre el
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Crema de contenidors a Rubí Les vendes de la loteria de Nadal
a Rubí es mantenen després de
durant la nit de dissabte
la caiguda del 2017
REDACCIÓ

Imatge del passat dissabte a la zona d’Els Nius on es van cremar contenidors. / Xavi Reyes

Els Bombers van haver d’intervenir en els diversos focs. / Xavi Reyes

Rubí va viure durant
la nit del dissabte
un episodi de petits
incendis, la majoria
provocats per la crema de contenidors de
reciclatge de paper.
Segons els Bombers,
el primer incendi va
ser una petita foguera que es va haver
d’extingir a les 21.46
a prop del torrent dels
Alous. Més tard, a
les 00.25 hores, va
cremar un contenidor
de paper al carrer Cervantes. Al voltant de
les 1.22 hores, l’avís
va arribar des de la
zona d’Els Nius, on
es van incendiar dos
contenidors més de
paper, un al carrer
d’Ourense i l’altre al
carrer Futbol. En tots
els casos, van haver
d’intervenir-hi els
Bombers i només es
van haver de lamentar
danys materials.

El popular sorteig tindrà lloc aquest dissabte 22 de gener. / Mariona López

MARTA CABRERA

Durant els darrers dies
s’han intensiﬁcat les vendes
de números de loteria de
Nadal davant la proximitat
del sorteig de la grossa, que
tindrà lloc aquest dissabte
22 de desembre, organitzat
per Loterias y Apuestas del
estado. L’any passat, per
la situació política viscuda
a Catalunya, les vendes
van caure de forma considerable i la tendència en
general no sembla que hagi
de remuntar.
Tot i això, a Rubí hi ha
disparitat de criteris segons
l’establiment de venda.
Així, l’administració número 2, ubicada al carrer Monturiol, està tenint “aquest

any millors vendes que
l’any passat, que tampoc
van ser dolentes”, segons
ha explicat Luis Bermejo.
En canvi, l’administració
número 6, situada al carrer
Lepant, està tenint unes
vendes “més o menys com
l’any passat”, segons apunta rosa Maria Campomar,
que recorda que el 2017 va
dispensar un 3,75% menys
de loteria de Nadal que el
2016.
Pel que fa a les participacions, aquestes cada
vegada són menys freqüents: “Cada vegada n’hi
ha menys, la gent prefereix
els dècims sencers, tot i
que encara queden entitats
i associacions que ho fan”,
destaca Bermejo.

Tot plegat fa que la tendència general a Catalunya
sigui d’una venda menor a
la d’altres anys. De fet, la
consignació de dècims ha
caigut un 2,1% respecte el
2017, el que suposa uns 10
milions d’euros menys.
Les terminacions
més sol·licitades
Segons han explicat els
responsables de les administracions de loteries,
les terminacions més sollicitades del 2018 són les
habituals de tots els anys:
el 13, el 15, el 22, el 46 i el
69. A banda, hi ha moltes
persones que acostumen a
sol·licitar números que coincideixin amb dates d’aniversari o de naixement.
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Acte de la Plataforma AlanMón
per conscienciar sobre el bullying
m. cabrera

La Plataforma d’Afectats pel
Bullying Alanmón ha organitzat per aquest divendres
un acte de sensibilització i
conscienciació sobre l’assetjament escolar, un fenomen
que afecta 1 de cada 10 catalans, segons l’ONG Save the
Children i l’associació SEER.
“A les escoles hi ha assetjament escolar, encara que
a vegades des dels centres
no es vulgui acceptar, però
sempre es pot solucionar
perquè hi ha eines, es tracta
de tenir voluntat i intentar
resoldre-ho”, ha explicat
Xavi Montoliu, membre de
la plataforma.
L’acte serà a les 18.30
hores a la Biblioteca i estarà dividit en tres parts.
En la primera, un membre
de l’entitat organitzadora
farà una tertúlia amb dos
testimonis afectats per l’assetjament escolar: “Ells ens
explicaran què van sentir,
com els va afectar i com ho

Dos testimonis
d’assetjament
escolar explicaran
els seus casos
han superat”.
En la segona part, els
membres de la Plataforma
Alanmón explicaran l’activitat de l’entitat i l’acompanyament que fan a les persones afectades per aquesta
problemàtica i donaran
detalls sobre què és el bullying, tant des del paper de
la víctima com de l’assetjador i dels observadors, la
forma com afrontar-lo i els
protocols.Per últim, l’activitat obrirà un debat entre el
públic, que podrà intervenir
i exposar els seus dubtes i
inquietuds.
L’objectiu de tot plegat
és donar visibilitat a l’assetjament escolar, que habitualment queda invisibilitzat, tant per les mateixes
víctimes com pels centres
educatius: “Nosaltres no

Els pensionistes acorden aturar
les concentracions per Nadal i
reprendran l’activitat el 15 de gener
El Moviment per unes Pensions Dignes de Rubí va
realitzar dimarts al matí a
la plaça Pere Aguilera una
nova concentració, durant
la qual van fer una valoració positiva de tot el que
s’ha aconseguit en aquests
10 mesos de mobilitzacions, però amb l’esperit de
continuar lluitant per les
seves demandes.
Entre altres, pensionistes i jubilats van destacar
la pensió mínima de 1.080
euros, l’increment d’aquestes en relació a la pujada de
l’IPC i que aquest compromís quedi blindat per via
constitucional, la retirada
de la Llei de Pensions i les

reformes laborals del 2011
i 2013.
També es va destacar
la confluència amb altres
lluites de la ciutat com ara
amb la Plataforma Rubí
Sanitat, les reclamacions
dels Bombers o el Sindicat
del Lloguer.
El col·lectiu ha acordat
aturar les concentracions
durant les festes nadalenques i tornar a les mobilitzacions el dimarts 15 de
gener a les 10.30 hores a la
plaça de l’Ajuntament.
Durant la trobada, es
va fer un minut de silenci
per la Laura, la jove mestre
assassinada a un poble de
Huelva. / DdR

Pensionistes i jubilats, durant la concentració d’aquest dimarts a la
plaça Pere Aguilera. / C.C.

anem contra els centres
educatius, el que volen és
anar de la mà d’escoles i
instituts i treballar amb els
equips docents”.
La Plataforma d’Afectats
pel Bullying Alanmón va sorgir després que Alan Montoliu, un menor transsexual
rubinenc que patia assetjament escolar, se suïcidés
la nit del 24 de desembre
del 2015.

Placa commemorativa en record d’Alan Montoliu, el menor transsexual que patia assetjament escolar i
que es va suicidar el 2015. / Arxiu

6

Font del Ferro reforça la
venda de plantes per Nadal

Rubí commemora el Dia Internacional
dels Drets Humans amb els nouvinguts
REDACCIÓ

Parada de l’empresa durant la celebració del Dia Internacional de
les Persones amb Diversitat Funcional. / Ajuntament - Lali Puig

Amb l’arribada de les festes
de Nadal, Font del Ferro
reforça la venda de varietats pròpies d’aquestes
dates. Aquest divendres,
l’empresa municipal comercialitzarà a la seva parada del Mercat plantes de
Nadal, arbres, rams de la
sort, eucaliptus, ciclàmens,
plantes aromàtiques i de
temporada. Els clients podran adquirir els productes
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de 8 a 13 hores.
Fora d’aquesta data,
Font del Ferro, dedicada
a la inserció laboral de les
persones amb diversitat
intel·lectual, posarà a disposició dels rubinencs plantes nadalenques i altres
varietats a les seves installacions ubicades a Ca n’Oriol. En aquest cas, l’horari és
de dilluns a divendres de 9
a 14 hores. / DdR

L’Ajuntament de Rubí i la
Sindicatura de Greuges van
organitzar divendres de la
setmana passada la jornada ‘Els drets humans a la
ciutat: nova ciutadania’ per
commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans.
L’acte va ser a la Biblioteca
i va incloure un debat i la
representació teatral ‘El rey
del Gurugú’.
Coincidint amb el fet
que se celebra el 70è aniversari de la Declaració dels
Drets Humans i que en fa 18
que es va promulgar la Carta
Europea de Salvaguardia,
s’ha buscat un nou format
per celebrar la jornada amb
un protagonisme per les
arts escèniques.
‘El rey del Gurugú’, escrita i dirigida per Ferran
Joanmiquel, és una obra
que “parla de la situació
que viuen les persones immigrants subsaharianes a
la muntanya del Gurugú,
molt propera a Melilla, una

realitat que va ser molt
mediàtica, però que ara
ja ha quedat apagada”, ha
explicat el dramaturg. La
Síndica de Greuges de Rubí,
Milagros Calleja, va destacar
que l’obra tenia per objec�u “sacsejar consciències i
reﬂexionar sobre la immigració”.
La regidora de Serveis
a les Persones, Marta Gar-

cía, va ressaltar la tasca de
l’Ajuntament en l’acollida
de les persones migrants “a
través del Pla de convivència i acollida” i d’un aspecte
molt important, que és “la
prevenció de rumors”. La
responsable polí�ca també
apunta que Rubí par�cipa
en un estudi del Fons Català
de Cooperació sobre bones
pràc�ques en la integració

dels drets humans a les
polí�ques socials.
El debat de l’ac�vitat va
comptar amb els tes�monis
d’Amadou Bocar Sam, president de la Coordinadora
d’Associacions Senegaleses
de Catalunya i membre de
la xarxa BCN An�rumors, i
de Jordi Moreres, professor
d’antropologia a la Universitat Rovira i Virgili.

Després de la representació teatral, es va produir un debat a la Biblioteca. / Ajuntament - Lali Puig
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Quatre sindicats del lloguer sumen forces a
Rubí per reclamar uns lloguers assequibles
LARA LÓPEZ

El Casal Popular va acollir dissabte un macroacte
dels Sindicats del Lloguer i
Sindicats dels Llogaters de
diverses localitats catalanes
per reclamar uns lloguers
dignes i decidir estratègies
comunes per fer front als
preus abusius d’alguns con-

tractes, especialment als
habitatges gestionats per
fons voltors. L’acte, que va
reunir més d’un centenar
de persones, va comptar
amb la participació de representants del Sindicat
del Lloguer de Rubí i les
plataformes veïnes de Sant
Cugat, Santa Perpètua i Sant
Joan Despí.

Durant la trobada, es
van presentar diverses accions conjuntes d’aquestes
entitats, com establir un
límit màxim del preu del lloguer als propietaris segons
les condicions de les persones que hi viuen o donar un
ultimàtum de 30 dies a les
empreses propietàries dels
blocs de pisos per signar
contractes nous i estables
al mateix preu. Actualment,
moltes famílies d’aquestes
localitats no poden fer front
a l’augment dels preus dels
seus lloguers, que s’han
incrementat entre un 50 i
un 200%.
Montse, representant
de la plataforma de Rubí,
va explicar que a la nostra
ciutat hi ha tres blocs de
protecció oﬁcial al barri de
Sant Jordi Parc que comparteixen la mateixa situació
que els de Santa Perpètua
i Sant Joan Despí, amb un
increment del 50-60% del
preu mensual del lloguer. La
rubinenca va apuntar casos

L’acte va comptar amb una nombrosa participació. / Lara López

de veïns que als quals els
han apujat el preu del contracte a més de 1.000 euros
mensuals i han hagut de
deixar la seva casa i que després s’han trobat l’anunci de
lloguer del seu pis al mateix
preu que ells pagaven abans
de la pujada.
D’altra banda, Julio, representant de la plataforma
Sant Joan Despí, va assenyalar que a la seva ciutat hi ha
150 famílies afectades amb
contractes que ﬁnalitzaven
en diferents anys, que van

negociar una solució generalitzada al conﬂicte. En
principi, van acceptar un
augment del preu del lloguer del 100-200% perquè
pensaven que no tenien
més remei. Per la seva banda, Jaime Palomera, portaveu del Sindicat del Lloguer
de Barcelona, va animar els
inquilins a fer el pas i plantar-se davant els propietaris
amb l’ajuda dels sindicats.
“La por està canviant de
bàndol, ja que aquestes
empreses tenen por que ens

unim”, va sentenciar.
L’acte també va comptar amb la participació de
diputats del Parlament de
Catalunya com Marta Ribas (Catalunya en ComúPodem) i Vidal Aragonés
(CUP). Aragonés va expressar el seu suport al Sindicat
del Lloguer per la “bona
feina en traslladar el problema de l’habitatge i proposa
alternatives de lluita col·lectiva i acció directa”.
A Rubí, s’han registrat
més de 250 desnonaments
durant el 2018, segons dades del Sindicat del Lloguer.
Diverses entitats rubinenques a través de l’AUP i ICV
van aconseguir que el Ple
aprovés per unanimitat a
la sessió de novembre una
moció per obligar els promotors a destinar el 30%
de les noves construccions
d’habitatge a lloguer social
o que es posin a la venda
els 4.428 pisos buits que hi
ha a la localitat, entre altres
accions.

ACTUALITAT

Divendres, 21 de desembre de 2018

L’alcaldessa demana
al delegat del govern
solucions pels afectats
pels fons voltors
CRISTINA CARRASCO

El delegat del govern a Barcelona, Juli Fernández, ha visitat
aquest dimarts Rubí, on s’ha
reunit amb l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, així com amb
regidors del govern i portaveus dels grups municipals
d’ERC, ICV i Veïns per Rubí.
Durant la trobada, Martínez va traslladar al representant de la Generalitat la
preocupació per les pujades
abusives dels lloguers d’ediﬁcis que han estat adquirits
per fons voltors i ha demanat
al govern català solucions
per les famílies afectades.
“Aquesta situació fa patir
les famílies en allò que és
essencial, com és el dret a
l’habitatge”, va apuntar la
primera edil.

Martínez també
li recorda altres
reivindicacions
com l’hospital
Fernández, que va assegurar que informarà de forma
immediata a la conselleria
competent sobre aquesta
qüestió, va afirmar que la
Generalitat farà tot el possible per acompanyar i donar
solucions a les famílies, tot

i admetre que les competències en aquest tema són
limitades. En aquest sentit,
el delegat del govern es va
mostrar confiat que aviat
es pugui fer efectiva la Llei
24/2015, de pobresa energètica i emergència habitacional, després que el govern
espanyol es comprometés a
retirar el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP.
Per al delegat, l’entrada en
vigor d’aquesta llei permetrà
disposar d’eines per afrontar
situacions d’emergència relacionades amb habitatge.
L’alcaldessa també va
recordar a Fernández altres
reivindicacions prioritàries
per a la ciutat. Entre aquestes, va enumerar la segona
estació dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya,
un hospital de referència a
Rubí, el trasllat dels jutjats a
una nova seu o la planiﬁcació
de la futura Escola el Bosc,
que continua en barracons.
També es va plantejar el
tema del desplaçament de
les línies d’alta tensió de Can
Fatjó, tot i que aquesta mateixa setmana l’Ajuntament
ha anunciat que accelerarà
aquesta actuació assumint
el cost i després reclamarà a
la Generalitat la part corresponent.

El delegat del govern català i la màxima responsable municipal, durant la trobada que van mantenir
dimarts. / Ajuntament - Lali Puig
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Elevada participació al
‘Cant a la llibertat’

Els comuns escullen Ànnia García
com a candidata a les municipals
En paral·lel, Podem també escollirà un candidat a l’alcaldia
Redacció

Un moment de la cantada de Nadales. / J. A. Montoya

Redacció

Més d’una cinquantena de persones van participar en el ‘Cant a la
llibertat’, una iniciativa impulsada
per la secció local de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Rubí per demanar la llibertat
dels dirigents independentistes
empresonats i donar suport als
que estan fent vaga de fam: Josep
Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i
Jordi Sànchez.
L’activitat va tenir lloc el diumenge al matí a la plaça de Pere
Aguilera, davant de l’Ajuntament, i
va consistir a cantar diverses nadales, algunes de les quals adaptades
amb un to reivindicatiu, i cançons
de protesta. Entre el repertori, hi

havia ‘La melodia dels indignats’,
‘Quan somrius’, ‘Vull ser lliure’,
‘L’estaca’ i ‘Fum, fum, fum, dels
presos i exiliats’.
D’altra banda, les dues entitats
locals sobiranistes han organitzat
una sortida el 23 de desembre a la
presó de Mas d’Enric, al Catllar, on
està empresonada Carme Forcadell, expresidenta del Parlament.
Allà, està previst que hi hagi parlaments de Jaume Alonso Cuevillas,
advocat d’alguns dels empresonats,
i Elisenda Paluzie, presidenta de
l’ANC. El viatge fins allà es pot fer
en autocar i els tiquets es poden
comprar a Viatges Franquesa per
un preu de 12 euros. L’autocar sortirà de l’Escardívol a les 9.30 hores
i arribarà a les 14.30 hores.

A mesura que s’apropen les eleccions municipals del maig del
2019, es van perfilant les diverses
candidatures que es presentaran
als comicis. Fa pocs dies, Catalunya
en Comú (CeC), una nova força
política formada per persones
provinents d’Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida i
Alternativa i persones vinculades
a l’àmbit dels comuns, van triar
Ànnia García com a candidata a
les eleccions municipals.
L’elecció es va fer en una assemblea en la qual van participar
una quarantena de persones de
Catalunya en Comú i la proposta de l’actual regidora d’ICV va
ser l’única que es va presentar.
“Em proposo com a cap de llista
perquè crec que estem formant
un equip i un projecte sòlids, de
molta gent diversa, amb el qual
podrem transformar la ciutat i
treballar pel futur de Rubí”, va
explicar Ànnia García. La candidata, llicenciada en Ciències de la
Comunicació i que ha treballat en

Ànnia García, la candidata de CeC. / Arxiu

diversos mitjans locals, té 37 anys
i és regtidora a l’Ajuntament de
Rubí des del 2013.
Segons el reglament de primàries de l’organització, si només hi
ha una proposta, aquesta queda
automàticament proclamada. La
proclamació de la candidata és
només el primer pas per confeccionar les llistes, ja que durant el
febrer els comuns faran primàries
per triar la resta de la candidatura.

Podem també triarà un candidat
A banda, Podem Rubí també
està realitzant el seu procés de
primàries per triar un candidat i
la resta de la llista. Aquest procés
es desenvoluparà durant el gener. Quan Podem finalitzi el seu
procés de primàries, CeC i Podem
acordaran la confecció de la llista
definitiva per a la candidatura
conjunta, que portarà per nom En
Comú Podem Rubí, tal com es va
decidir a l’assemblea.

Publicitat
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A

questa setmana ha estat marcada en
l’àmbit informatiu per l’assassinat de
la jove mestra Laura Luelmo, que ha
sacsejat i indignat la societat, i per una actualitat
política centrada en el Consell de Ministres
que el govern espanyol ha convocat per aquest
divendres a Barcelona i les mobilitzacions
anunciades. A escala local, les notícies més
destacades han estat l’anunci de l’executiu de
retirar les línies elèctriques que travessen Can
Fatjó assumint el cost íntegre de l’actuació per
després reclamar a la Generalitat la part que li
pertoca; la problemàtica de les famílies afectades per l’increment abusiu del preu del lloguer,
especialment en habitatges que han estat adquirits per fons voltors, així com les reclamacions
dels bombers del Parc de Rubí, que denuncien
la falta de recursos humans i tècnics.
I gairebé sense adonar-nos-en, immersos
en la voràgine del dia a dia, resulta que ara

EDITORIAL

Ara ve Nadal

ve Nadal. Les festes nadalenques han arribat
un any més i amb elles un variat programa
d’activitats amb prop de dues-centes propostes
d’oci i cultura per a tots els públics, però molt
especialment per als infants, que al final són els
que més gaudeixen d’aquestes festes.
Entre les novetats d’enguany, cal destacar
el polèmic túnel de llum i so instal·lat al tram
central del carrer Maximí Fornés. Un passadís
que està programat per oferir un espectacle de
so i llum, a les 18.30 hores i a les 20 hores i,
teòricament de deu minuts de durada. Alguns
partits de l’oposició han criticat el cost de la in-

PENSAMENT NADALENC
Josep Abarca

Un altre Nadal

Com passa el temps! Sembla
com si fos ahir, quan vaig
escriure l’últim pensament
nadalenc i ja ha passat un
any. Sempre em pregunto el
mateix, el pròxim any tindré
inspiració per escriure quelcom sobre l’esperit del Nadal?
Perquè jo trobo que enmig dels
desavantatges que comporta fer-se vell i anar
deixant peces pel camí, hi ha l’avantatge de
poder repapiejar sense posar-se massa pedres
al fetge, i és que els temps que estem vivint
són tan agitats que fan que l’esperit nadalenc
trontolli.
És difícil passar els nadals amb alegria,
mentre hi ha gent a l’atur, a la presó o amb
treballs precaris, sense oblidar-se dels refugi-

El Tuit de la setmana
Marta @1Eme_
Uno de los últimos
retuits de Laura Luelmo.
Qué escalofriante
pensar que hoy ha sido
ella, pero qué mañana
podríamos ser cualquiera
de nosotras.
DEP, compañera.
#NiUnaMenos

ats i dels que no gaudeixen
de pau, perquè la pau, com a
bé col·lectiu que cal cuidar,
necessita mantenir desperta la
consciència crítica per tal que
la democràcia com a sistema
polític no es paralitzi, no es
converteixi en una rutina més
a favor dels poderosos.
Que podríem fer, per tal
que l’esperit del Nadal no
trontolli?, jo sempre trobo
la resposta a la Bíblia, pel que fa al cas, en la
carta als Efesis,4: 31-32 diu: “Llanceu lluny de
vosaltres l’amargor, l’enfuriment, la ira, els crits,
les injúries i tota mena de dolenteria. Sigueu
bondadosos i afectuosos els uns amb els altres,
i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en
Crist”. Aquests versicles bíblics, sí que ens poden ajudar a recuperar l’esperit nadalenc, sempre
que es faci en cos i ànima. Bon Nadal!

17 de desembre

fraestructura, que ha estat de 136.000 euros i la
seva poca eficiència energètica. Algun d’aquests
partits considera que amb aquests diners es
podria haver muntat un saló de la infància i la
joventut amb més propostes.
A l’espera de veure com funciona el túnel
quan els infants ja no tinguin escola, que serà
la veritable prova de foc, de moment es pot fer
una valoració molt inicial: el públic es concentra en caps de setmana, els espectacles duren
escassament uns quatre minuts i es repeteixen
sempre i, com a mínim, en tres ocasions ha fallat
i no s’ha realitzat.

Hi ha un espai ubicat a la plaça Pearson
que també és una novetat d’enguany, el Món
del Tió, un espai màgic ple d’activitats infantils
on conviuen tions, fades i caganers i que està
captivant els més petits i també els adults.
Gairebé sense publicitar-ho, moltes famílies
estan passant per l’espai i el boca-orella està
fent que s’hagi convertit en una proposta amb
molt bona acceptació.
Pel que fa a les activitats més tradicionals,
destaquem l’exposició Diorames Nadalencs,
en la qual l’Associació de Pessebristes de Rubí
torna a regalar-nos unes escenes fantàstiques.
Enguany, a la mostra, es fa un homenatge al
centenari de l’arribada del tren a la ciutat i es
reprodueixen espais i carrers propers a l’Antiga
Estació. Visita obligada del Nadal a Rubí.
Sense més espai, aprofitem per desitjar
a tots els nostres lectors i a la ciutadania en
general un Bon Nadal!

ARTICLE D’OPINIÓ

El moment de fer un pas endavant
Aitor Sánchez
AUP
“Ja no som nins de mel i sucre, i ens sabem
governar” deia el poeta i músic mallorquí
Guillem d’Efak. Es tracta d’una cita que
defineix la raó de ser d’un projecte polític
i social com el de l’AUP. El nostre projecte
neix en el context de les eleccions municipals
del 2015, recollint el fruit i la tradició política
i assembleària d’una formació amb anys de
bagatge i treball municipal com Alternativa
Ciutadana (ACR), i amb l’aportació de la
saba nova de formacions més recents com el
nucli local de la CUP o Pirates. En aquests
quatre anys també hem pogut compartir
camí amb companys d’EUiA, molts dels
quals han decidit continuar donant forma a
l’espai que entre totes ens vam donar, que no
és més que un espai de lluita per la recuperació del sentit democràtic de la representació
institucional, en el que tota la ciutadania està
convidada a participar més enllà de partits
i sigles, teixint una assemblea amb sentit
propi. Des de l’experiència i el coneixement
de la ciutat en l’àmbit associatiu, participatiu
i institucional, hem observat els límits i les
contradiccions d’un sistema que permet
estar molt còmode a una classe política que
desdibuixa de manera sistemàtica la lògica
de representació popular. Una classe que es
blinda en una institució mentre la buida de
sentit.
En aquests quatre anys hem participat
de totes les grans decisions mantenint una
ferma decisió i compromís amb la ciutat,
allunyats sempre de la mirada electoralista
i efectista. Tot i no creure en la democràcia
representativa, hem intentat sempre ser dignes de la representació que ens va atorgar la
ciutadania de Rubí. Hem aplicat els principis
de transparència radical en la fiscalització
i comunicació de l’acció de govern, mantenint una posició crítica i denunciant les
greus mancances flagrants que hi hem vist,
però mantenint una actitud propositiva,
aportant el nostre coneixement i aptituds a
la ciutadania. Per desgràcia, però, la ciutat
de Rubí ha estat dirigida per un govern de
mínims, un govern a la deriva que de manera
agònica ha anat naufragant de manera lenta i
progressiva. Han estat quatre anys de treball

dur, desagraït a vegades, en el qual hem vist
de tot, des de la vergonya i la desil·lusió de
veure malmès el sentit democràtic del Ple
fins a veure de què és capaç la mediocritat
per aferrar-se a una cadira (canvis de cartipàs,
regidors no adscrits). No ha estat un mandat
senzill, no ha estat una feina senzilla.
En clau nacional també ens ha tocat
treballar per a poder garantir la sobirania del
nostre poble i ho vam donar tot perquè la veu
dels veïns i les veïnes de Rubí pogués ser escoltada. En un dur context de repressió, amb
la llibertat segrestada, amb un país assetjat,
vam treballar, treballar i treballar com hem
fet sempre, sense grans titulars, sense fotografies ni grans discursos, però amb fermesa
i determinació. Compromís inequívoc amb
el nostre poble i en la defensa innegociable
de les llibertats.
Després de mirar enrere, d’aprendre del
viscut i d’allò que hem observat, ens refermem en el nostre projecte en el nostre espai.
Conscients que la nostra ciutat necessita més
que mai un canvi, una sacsejada que acabi
amb la dinàmica de clientelisme i mirada
curta dels últims mandats. Aquesta ciutat
es mereix una oportunitat de reconstruir-se,
de recuperar el sentit col·lectiu. Una oportunitat per retornar el sentit democràtic a la
institució, amb la inspiració de les companyes
zapatistes, volem una ciutat on “el poble
mana i el govern obeeix”.
A l’AUP tenim molt clar el diagnòstic i
tenim molt clar que un espai com el nostre
és part indestriable de la solució. El poble de
Rubí mereix un pas endavant d’una ciutadania que ja no pot continuar delegant en la
perpetuació del sistema d’alienació política.
Les persones que estaran en la punta de la
llança, les persones que prendran el relleu
representatiu d’en Jordi, la Mireia, l’Albert
o jo mateix, estan absolutament preparades
per liderar un projecte renovador, basat en
un pla de treball que va molt més enllà de
quatre eslògans o promeses vagues.
L’AUP ja ha liderat l’oposició, ha practicat
l’autoorganització des de diferents vessants i
en aquestes properes eleccions volem fer un
pas endavant. No demanarem a la ciutadania
un vot, li demanarem que ens acompanyi,
que participi i que s’impliqui. Aquest 2019
sortim a guanyar, perquè “ja no som nins de
mel i sucre, i ens sabem governar”.

OPINIÓ
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La planificació necessària
Antoni García
Veïns per Rubí

Des de Veïns per Rubí hem
reclamat, des de la fundació
del nostre partit polític abans
de les eleccions municipals de
2015, la necessària planificació
dels recursos municipals per
garantir els serveis bàsics a la
ciutat, com el manteniment
dels espais públics, la neteja, la
seguretat, l’ordenació urbanística sostenible per viure en un
entorn de qualitat, polítiques
d’habitatge públic ambicioses,
un pla d’equipaments coherent
per una ciutat com la nostra, o
l’estabilització de la plantilla
municipal, entre altres qüestions rellevants.
Davant d’aquest plantejament coherent, raonable,
necessari, del nostre grup, el
mandat polític que ja està
acabant s’ha convertit en una
anomalia en la recent història
democràtica del nostre Ajuntament: l’alcaldessa i el seu
equip de govern han gestionat
el municipi a cop d’improvisació, sense un full de ruta clar a

curt, mitjà i llarg termini, sense
una planificació d’inversions
detallada en el temps, sense
comptar amb la gran majoria
de representants de l’oposició
per tirar endavant projectes
vitals de ciutat, com el POUM,
amb un ampli consens.
La via escollida per l’alcaldessa, que passarà a la història
com la màxima responsable del
pitjor govern en democràcia,
ha sigut la via unilateral, la
via perillosament narcisista,
allunyant-se totalment del seu
lema de campanya electoral
del 2015. Si hem de catalogar
la seva acció política, podríem
parlar sense cap dubte d’irresponsabilitat.
A més hem d’afegir a
aquestes anomalies el suport
incondicional de Ciutadans,
amb un grup municipal que
es va dividir en dos a meitat
de mandat, i que ha avalat amb
els seus suports l’acció política
nefasta del PSC. Ciutadans és
corresponsable d’aquesta situació, i els canvis de lideratge
amb un nou actor que procedeix precisament del nucli
dur de l’alcaldessa, ni més ni

menys que el seu anterior cap
de gabinet, càrrec de confiança
escollit a dit, només garanteix
més connivències amb el PSC
en el futur.
En aquest sentit, hem de
recordar com el grup municipal de Ciutadans conjuntament amb el PSC s’ha oposat
a la creació plantejada per VR
d’observatoris de transparència
en l’adjudicació i control de
contractes públics, així com
en els processos de selecció de
personal, o com va ser actor
clau en l’operació d’incorporació d’un trànsfuga al govern
municipal del PSC. Amb
aquest bagatge, Ciutadans no
és garantia de cap canvi, sinó
del continuisme que ens ha
portat a aquesta situació.
És moment també de recordar les connivències d’ERC
durant 11 anys de governs amb
el PSC, on amb 2 regidors
tenien 3 càrrecs de confiança
escollits a dit. O l’històric de
24 anys de governs del PSUCICV, ara reconvertits en ‘En
Comú Podem Rubí’.
Per tot això, des de Veïns
per Rubí continuem plante-
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jant, com a garantia d’un nou
lideratge sense motxilles polítiques, ni hipoteques, ni connivències, un projecte liderat per
un equip de veïns compromesos amb la nostra ciutat, amb
perfils professionals variats, i
preparats per començar a gestionar l’herència terrible que
deixarà el PSC de Rubí amb
els seus aliats durant els últims
16 anys. Som conscients que
l’herència serà molt difícil de
gestionar, i necessitarem anys
perquè aquest Ajuntament
recuperi la normalitat i tingui
la confiança dels nostres veïns
i de la plantilla municipal,
però treballarem de forma
incansable per aconseguir-ho,
sense rebre consignes ni de
Barcelona ni de Madrid i sense
buscar aspiracions personals
per escalar en partits d’àmbit
nacional, utilitzant el Ple de
Rubí com a trampolí polític.
Des de Veïns per Rubí
apostem per liderar una transició política amb seny, diàleg,
planificació i gestió eficient
dels recursos públics, sempre
de forma transparent i comptant amb els nostres veïns.

LES IDEES DEL PARE NOEL
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
FRUITERIA

ARROSSERIA
Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

CUINA

CASOLANA
CUINA

JAPONESA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

PIZZERIA

BAR MUSICAL

CAFETERIA

ENTREPANS
Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

15€/MES

TAPES
Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!
LA RECEPTA
Torró casolà de xocolata,
fruita seca i espècies

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

15€/MES

CUINA

URUGUAIANA

INGREDIENTS

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58

· 200 g de xocolata negra (70% de cacau).
· 100 g de crema de xocolata i avellanes.
· 100 g de cereals.
· 30 g de panses negres de Corint sense llavors.
· 50 g de galetes tipus teules.
· Pebre negre, canyella, clau d’espècia i sal.

ELABORACIÓ

CUINA

ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES
Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU

30€
/MES

Folreu el motlle que fareu servir amb plàstic film per a
aliments, per poder desemmotllar el torró amb facilitat. Opteu per una safata rectangular de 15 x 23 cm, o
una terrina tipus cake de 30 cm de llarg.
Ratlleu la xocolata, poseu-la en un bol ample i foneu-la al microones. Procureu que no es cremi, només
s’ha de fondre. Aquesta operació també la podeu fer
al bany maria, però el microones, a potència mitjana,
és un bon instrument per fondre la xocolata (sempre
que no deixeu de remenar-la contínuament).
Afegiu-hi la crema de xocolata i avellanes i barregeu-ho bé.
Incorporeu-hi els cereals, les panses i les galetes
a trossos, i torneu-ho a barrejar tot fins que tots els
ingredients quedin impregnats de xocolata.
Condimenteu-ho amb les espècies en pols: un
pessic de pebre negre acabat de moldre, de canyella,
de clau i de sal.
Aboqueu-ho al motlle repartint molt bé la barreja
i exercint-hi una lleugera pressió, perquè quedi ben
unida. Després, deixeu-ho reposar en un lloc fresc i
sec fins que qualli; tardarà tan sols unes 2 h.
El torró es manté perfectament uns quants dies,
si el deixeu a temperatura ambient i convenientment
embolicat per protegir-lo de la humitat.
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT
DESEMBRE 2018

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SALUT I BELLESA
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HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

Remeis naturals
per a la grip
Aquests són alguns remeis
casolans per combatre
la grip:
· Salze: l’escorça
de salze conté salicina, una
substància
analgèsica. Es pot
consumir en infusions.
· Equinàcia: aquesta planta
és adequada per combatre
les infeccions virals i enfortir
la immunitat. Teniu-la present en infusions.
· Gavarró: té un impressionant contingut de vitamina
C, essencial per elevar el
sistema immune.
· Taronja: un clàssic pel seu
aport de vitamina C.
· Gingebre: és bo per a la
circulació, és antibacterià,
analgèsic i ajuda molt amb
els problemes respiratoris.
Consumiu-lo en infusions,
utilitzant una cullerada ratllada per cada tassa.
· Batut de cítrics: combineu
una infusió feta amb escorces i sucs.

· Kiwi: té un contingut de
vitamina C realment envejable. Podeu menjar-los crus o
preparar-los en batuts.
· Grans de mostassa: moleu
una cullerada de llavors de
mostassa, barregeu-les amb
aigua ben calenta ﬁns formar
una pasta i apliqueu-la en
cataplasmes sobre el pit. Té
acció antibacteriana.
· Te amb mel i llimona:
prepareu un te ben calent i
afegiu-li el suc d’una llimona,
més una generosa cullerada
de mel.
· All: un antibiòtic natural.
Amaceu un gra d’all i preneulo junt a un got d’aigua.
Per Redacció / AMIC
remedios.innatia.com

Llavis tallats,
com combatre’ls?
Els llavis tallats són un clàssic
dels hiverns de fred sec. Per
combatre’ls, a més de la
crema de cacau, hi ha certs
remeis i canvis d’hàbits que
resulten molt efectius.
Per començar, és bo saber que la sequedat es deu
sobretot a la deshidratació,
així que una manera òbvia
de combatre-la és beure
molta aigua. Els aliments rics
en vitamines A, B i C també
us ajudaran.
Fumar també resseca
els llavis i certes substàncies
usades en la nostra higiene
diària tampoc són bones
(dentífrics, cremes i tònics
per desmaquillar-se...). En
aquest sentit, val la pena
canviar de pasta de dents
i utilitzar cremes a base
d’ametlla dolça per desmaquillar els llavis.
Alguns remeis naturals,
sobretot aplicats a l’hora

d’anar a dormir, ens ajudaran i molt a evitar el problema, per exemple l’àloe
(natural o en crema), l’oli
d’oliva o el cogombre. Les
més atrevides poden optar
per la mel o pel llard de
porc.
Si el problema persisteix,
algunes fonts recomanen el
bàlsam que s’utilitza per a la
cura de la pell de nadó.
S’esculli la opció que
s’esculli, hi ha dues coses
que mai devem fer: la primera és llepar els llavis i la
segona és arrencar-se les
pells.
Si la vostra sequedat no
té solució pot deure’s a un
problema dermatològic, i
en aquest cas el recomanable és consultar amb un
especialista.
Per Redacció / AMIC
www.centromujer.es

MASCOTES

Un miol és un
massatge al cor
Són molts els gats que tenim en adopció. Molts gats que
van ser recollits del carrer, desemparats, malalts i altres
fruit de l’abandó. Se’ls ha alimentat, atès, protegit i ara
necessiten una llar deﬁnitiva, on els cuidin i els vulguin
per sempre.
Tots són gatets sociables, preciosos i amorosos, que
faran feliç a qualsevol amb els seus ronroneig.
Si vols conèixer-los, contacta amb nosaltres de dilluns
a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 o bé
a través d’email, web o xarxes socials:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
https://www.facebook.com/rodamonsderubi
https://www.instagram.com/rodamons_de_rubi/
Tots ells es lliuren testats, desparasitats, vacunats, amb
xip i esterilitzats.
ADOPTA I PLENA LA TEVA VIDA D’AMOR I COMPANYIA.
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OFERTES I
DEMANDES
SRA. BUSCA trabajo para limpieza casas. 695.420.628

LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 650.282.465

DIVERSOS
VENDO COCINA 3 fuegos, gas
o butano. 2 años. 659.853.929
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‘Els Pastorets’ són ﬁdels a la seva cita amb el Nadal
El Grup Escènic del Casal Popular oferirà quatre representacions del clàssic de Folch i Torres
MARTA CABRERA

Quan arriba el Nadal no pot
faltar la representació de
l’obra de teatre ‘Els Pastorets (l’adveniment de l’infant
Jesús)’, el clàssic nadalenc
català. Fa 94 anys que es
va representar per primera
vegada a Rubí aquesta obra
de teatre, tan nostrada,
que explica el naixement de
Jesús, la lluita entre el bé i
el mal i històries de pastors
que rememoren el primer
Nadal.
El Grup Escènic del Casal
Popular, amb la col·laboració
de l’Escola de Sardanes Flor
de Neu, torna a oferir quatre
oportunitats per veure l’espectacle: el 22, 23, 29 i 30
de desembre a les 18 hores
al Casal Popular. “Fa tres
mesos que treballem en ‘Els
Pastorets’, estem contents i
il·lusionats”, explica la presidenta del Casal Popular,
Montserrat Comellas.
El director de la representació, Daniel Bové, ha
explicat algunes de les novetats de la posada en escena:

Roger Pérez, Laia Borràs, Dani Bové i Montserrat Comellas, amb un cartell de l’obra de teatre ‘Els Pastorets’. A la dreta, una imatge d’arxiu de l’espectacle. / Mariona López

“Farem una nova coreograﬁa
de les fúries, sabem que tenim un públic ﬁdel que cada
any ve i el volem sorprendre,
aquest any ens hem centrat
en la interpretació”.
L’actor Roger Pérez, que
interpreta el pastoret Rovelló, ha explicat que han

inclòs en l’obra novetats
que li aporten “un toc còmic i diver�t per a totes les
edats”.
En la representació de
l’espectacle de Josep Maria
Folch i Torres hi par�cipen
més d’una seixantena d’actors i actrius entre els dos

Concert polifònic de l’Obrador
Coral a l’Església de Sant pere

El concert, com és tradicional, serà a l’església de Sant Pere. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Obrador Coral de Rubí
oferirà el dimecres 26 de
desembre el seu tradicional
concert per les festes nadalenques. Serà el Dia de Sant
Esteve a les 20.30 hores a
l’església de Sant Pere.
La proposta d’aquest
any de la coral rubinenca,
dirigida per Jordi Boltes,
és un concert polifònic
basat en música del Renaixement. La majoria de les
lletres són textos anònims
recollits en diferents ma-

nuscrits o cançoners.
Així, interpretaran ‘El
Cant de la Sibil·la’, un drama litúrgic que pronos�ca
l’arribada del messies i la
ﬁ del món; ‘El Llibre Vermell de Montserrat’, un
recull de cants anònims
en català, occità i llatí,
que va ser copiat a ﬁnals
del segle XIV, encara que
es creu que les obres són
anteriors, i el ‘Cançoner
d’Upsala’ o ‘Cançoner del
Duc de Calàbria’, un recull
de villancets o cançons
populars espanyoles de

l’època renaixen�sta.
L’Obrador també inclourà en el concert obres
d’autors reconeguts com
Tomàs Luis de Victoria o
Cererols. Com és habitual,
l’actuació ﬁnalitzarà amb
una cantada de nadales.
La música, en directe,
anirà a càrrec de Mireia
Aguiar (sibil·la), Anna Manzano (ﬂauta), Marçal Turu
(�mbal), Jordi Boltes (violí),
Núria Puigbó (violoncel I),
Rafael Rusiñol (violoncel II)
i Alba Boltes (con�nu).

espectacles i més d’una vintena de persones a l’equip
tècnic.
Enguany, a diferència
de l’any passat, la música
tornarà a ser enllaunada per
problemes d’agenda amb
els professors de l’Escola de
Música.

Les entrades es poden
adquirir per internet a través
del web del Casal Popular.
El preu és de 7 euros i hi
ha descomptes per les persones sòcies de La Xarxa,
pels membres del TR3SC,
els menors de 10 anys i les
persones jubilades.

ELS PASTORETS
· 22 de desembre 18h
· 23 de desembre 18h
· 29 de desembre 18h
· 30 de desembre 18h
Preu: 7€ Descomptes amb
La Xarxa, TresC, menors de
10 anys i jubilats
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L’actor Carlos Franganillo
participarà al concert de Nadal
de RAC1 al Palau de la Música
L’actor rubinenc Carlos
Franganillo, qui
l’any passat va
debutar en el
musical familiar
‘Singing Talent
Show’, ha estat seleccionat
per participar L’actor rubinenc, al musical ‘Singing Talent
en el concert Show’. / Cedida
de Nadal que
organitza el programa
tre les quals s’han triat
‘El món a RAC1’. Es tracta
poc més d’una vintena,
del concert ‘És Nadal al
entre ells el rubinenc,
Món’, que tindrà lloc el
qui aﬁrma que està “molt
pròxim dilluns 24 de deil·lusionat per poder partisembre de 9.30 a 12.30
cipar en aquesta actuació,
hores.
al costat d’artistes tan
Franganillo formarà
reconeguts”.
part del cor que acomEl cartell del concert
panyarà el director i preinclou grups i artistes com
sentador Àngel Llàcer,
Els Catarres, Alfred García,
que interpretarà el tema
Doctor Prats, Blaumut, Ju‘Vaig aprendre’ del mudit Neddermann o Sidersical ‘El Petit Príncep’.
land, entre molts altres.
El músic i compositor
L’actuació es podrà seguir
Manu Guix acompanyarà
en directe i en streaming
al piano la peça.
per RAC1. Les invitacions
Unes 300 persones
s’estan repartint a través
van participar en el càsde l’emissora radiofònica.
ting enviant àudios, en/ DdR

Campanya nadalenca per estimular
les compres entre el comerç local
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí i Comerç Rubí han impulsat una
nova edició de la campanya
nadalenca ‘Rubí, on visc, on
compro’, que enguany està
protagonitzada pel rei Gaspar. Segons ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
la voluntat del consistori és
està al costat dels comerciants locals: “Volem acompanyar els comerciants de
la ciutat, no volem fer una
incitació al consumisme,
però per Nadal cadascú
compra en funció de les
seves necessitats”. Per això,
ha convidat als rubinencs a
fer les seves compres entre
les botigues rubinenques:
“El comerç és un element
de cohesió social i un dels
motors de l’activitat econòmica de Rubí”.
La màxima responsable
municipal ha subratllat que
la campanya té un doble
vessant. Per una banda, pretén “cultivar el sentiment de
pertinença a la ciutat”, i de

El regidor de Comerç, l’alcaldessa i el president de l’entitat Comerç
Rubí. / M.C.

Hi ha diverses activitats als carrers del centre per estimular les compres. / M. López

l’altra “reforçar i millorar el
comerç local”.

Pel president de Comerç
Rubí, Miquel Ortuño, l’acti-

Més de 80 cantaires a
la XIV Cantada Popular

El concert se centrarà en els inicis de l’òpera. / Arxiu

Un any més, la Cantada
Popular no faltarà a la cita
amb el Nadal a Rubí. Juanjo
Grande torna a dirigir una
coral formada per més de
80 cantaires de Rubí, Sant
Cugat, Terrassa i Barcelona,
que actuarà a La Sala el
dissabte 22 de desembre a
les 21 hores i el diumenge
23 de desembre a les 18.30
hores. El preu de l’espectacle és de 10 euros.
La coral està assajant
des del mes d’octubre a
l’Escola de Música per pre-

parar un repertori que
estarà basat en els inicis
de l’òpera: “Farem una
selecció de cors d’òpera,
amb una recerca als orígens de l’òpera i una mica
de recorregut amb peces
d’Händel i Monteverdi,
entre altres”.
En aquesta ocasió, el
concert tindrà molt protagonisme pel cor, que
“portarà tot el pes de l’actuació”, tot i que també hi
haurà un duet de solistes, a
més de l’orquestra. / DdR

vitat dels comerciants “fan
que la ciutat sigui viva i dinàmica” i ha insistit que “no
cal sortir de Rubí, perquè a
la ciutat tenim de tot”. El dirigent de l’entitat ha desitjat
que la campanya nadalenca,
la més important de tot
l’any, “sigui tan bona com la
dels anys anteriors”.
A més, Comerç Rubí i el
consistori també ofereixen
a la ciutadania activitats
paral·leles de dinamització
com la pista de gel, el trenet
dels comerciants o el tió
gegant dels comerciants,
entre d’altres, que també
animen a sortir a passejar
per la ciutat.
Nova illa de vianants
Ana M. Martínez ha volgut
destacar que aquesta és la
primera campanya comercial des de la inauguració
de l’ampliació de l’illa de vianants: “Creiem que l’ampliació serà molt satisfactòria
per tots els comerciants, no
només per als dels carrers
remodelats”.

L’Escola de Música
Pere Burés oferirà
un concert de
Nadal a l’església
de Sant Pere
L’Escola Municipal de Música Pere Burés oferirà aquest
divendres 21 de desembre a
les 18 hores un concert de
Nadal a l’església de Sant
Pere. En l’actuació, hi intervindran uns 200 alumnes
que interpretaran els temes
seleccionats, mentre que
una desena de professors
del centre s’encarregaran de
la part instrumental.
Està prevista la interpretació de 13 cançons, la
majoria de les quals seran
nadales. La primera actuació anirà a càrrec del Cor
jove i del Tastet de veu, que
oferiran cinc cançons, posteriorment els més petits
interpretaran tres peces i el
grup de grans, tres cançons
més.
Per tancar el concert,
que tindrà una durada de 45
minuts, tots els participants
cantaran conjuntament amb
el públic assistent al concert
algunes cançons. L’espectacle musical serà gratuït.
/ DdR

nadal 2018
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L’exposició Diorames de Nadal s’estrena amb
un homenatge a l’arribada del tren a Rubí

Un infant, assenyala el diorama gegant que es pot veure a l’Aula Cultural. / Ajuntament-Lali Puig

Lara López

L’arribada del ferrocarril a
Rubí el 1918 és la temàtica
protagonista del pessebre
gegant que presideix l’exposició de Diorames nadalencs,
realitzada com cada any per
l’Associació de Pessebristes
de Rubí, inaugurada aquest
diumenge a l’Aula Cultural.
“Hem vinculat el Nadal i
el món del ferrocarril fent
l’arribada dels Reis carre-

gats de regals a Rubí amb la
presència d’un tren”, explica
Josep González, president de
l’entitat.
Centenars de persones
van visitar l’Aula Cultural durant la inauguració d’aquesta
mostra, una de les activitats
més esperades del Nadal. En
l’elaboració d’aquesta obra
han participat una trentena de persones que han
treballat a poc a poc en
aquest projecte durant cinc

setmanes.
Als diorames d’enguany
estan presents carrers i espais emblemàtics de la ciutat
tal com eren al voltant del
1918 com l’avinguda de Barcelona, el carrer de Colom,
el carrer de Prim, el carrer
Balmes i la plaça Domènech
(actualment la plaça Doctor
Pearson) amb el desaparegut
Teatre Domènech. En aquesta última creació, podem
veure un teatre ple on s’està

representant l’obra ‘Els Pastorets’. Els pessebres recreen
l’ambient dels carrers del
poble no urbanitzats, moltes
cases familiars que mostren
el seu interior, llars on se celebra la tradició pessebrista
i on són presents elements
de la cultura catalana com
el tió.
A més, l’exposició compta amb una desena de diorames petits que representen
escenes bíbliques com el
Naixement de Jesús, l’Anunciació, la fugida a Egipte o
l’arribada dels Reis d’Orient,
molts d’ells amb figures originals dels quatre artistes que
formen part de l’Associació
de Pessebristes de Rubí.
En l’exposició d’enguany
han mantingut el poliestirè
extrudit com a principal
material en la creació d’escenaris dels diorames, un
material que facilita molt
més el treball que el guix
utilitzat durant molts anys
pels pessebristes. González
explica que aquest material
és més fàcil de modelar que
el guix, de tal forma que

Una de les creacions que es poden veure en la mostra de pessebrisme
d’enguany. / Mariona López

s’ha pogut representar amb
gran detall elements com
teulades, portes de fusta o
maons.
Durant la inauguració,
el regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, va agrair el
treball de l’Associació de
Pessebristes per mantenir
aquesta activitat que considera “el reclam més gran
de les activitats de Nadal a
Rubí i l’exposició amb més
afluència de persones en
tot l’any”.

La mostra es podrà visitar
fins al 13 de gener amb un
horari de 17.30 a 20.30 hores
durant els dies feiners i de 12
a 14 i de 17.30 a 20.30 hores
els dissabtes i festius.
Paral·lelament, els pessebristes rubinencs tenen
exposats diversos diorames
per la ciutat: un a la Biblioteca, un altre a l’Ajuntament
i a l’Església de Sant Pere.
També han portat dos diorames especials al Museu del
Pessebrisme de Montblanc.

‘El Món del Tió’, un espai màgic a la plaça Tradicional recepció d’entitats per Nadal
Pearson que captiva el públic infantil
Les entitats van ser les pro- per engrescar la ciutadania. Pearson”.
‘El Món del Tió’ és una proposta nova del Nadal a la
ciutat. Un espai màgic ple
d’activitats infantils on conviuen tions, fades i caganers
i que està captivant els més
petits i també els no tan petits. ‘El Món del Tió’, ubicat a
la plaça Doctor Pearson, va
obrir les seves portes dissabte
passat i es podrà visitar fins el
diumenge 23.
Cada dia, hi ha el ‘Bosc
dels desitjos’, ‘Neu d’il·lusió’,
el ‘Bosc dels bolets’, les ‘Cases
de les fades’, el ‘Racó del caganer’ i una exposició de tions.
Els nens i nenes hi poden
fer tallers i activitats de tota
mena, des de propostes per
elaborar elements de la decoració de Nadal fins a concerts
o activitats artístiques. L’espai
està obert d’11 a 14 hores i de
17 a 20 hores.
També a la plaça Pearson
i també des del passat cap
de setmana, la Fira de Nadal
està oberta al públic d’11 a
21 hores. Són 7 paradetes de
fusta que venen productes
nadalencs i gastronòmics.
La plaça Pearson es converteix així en un nou punt
de centralitat de les activitats

tagonistes de la tradicional
recepció de Nadal que ofereix
l’Ajuntament a les diverses
associacions de la ciutat.
L’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, va agrair a les entitats la seva tasca, tant pel que
fa a la programació de Nadal
com durant la resta de l’any:
“Les entitats us bolqueu amb
la ciutat, treballant de forma
incansable per fer possible
que les nostres tradicions es
mantinguin, fent volar imaginació per fer noves propostes

Sou gent constant, creativa
i passional, cabuda i reivindicativa quan cal, persones
orgulloses de Rubí”.
En referència a la programació de Nadal, la màxima
responsable municipal va
afirmar que la programació
“està carregada de propostes familiars”, especialment
“activitats tradicionals, com
els tallers i espectacles de
la carpa de la plaça Doctor
Guardiet, i el nou espai del
Món del Tió, a la plaça Doctor

De cara al 2019, Ana M.
Martínez, va demanar a tots
els presents continuar treballant plegats per la ciutat:
“Desitjo que seguim la senda
de la col·laboració permanent
que tants bons fruits ens
dona, junts podem oferir una
oferta cultural i lúdica única,
i que ens distingeix d’altres
ciutats”.
La recepció d’entitats,
que va tenir lloc al Celler el
dimecres a la tarda, va acabar
amb un aperitiu. / M.C.

El ‘Món del Tió’ està situat a la plaça Pearson. / M. López

de Nadal per als nens i nenes.
“Situem més activitats infantils aquí, molt més a prop de
la pista de gel i de la parada
del trenet de manera que
les famílies tinguin també
les activitats infantils més a
prop les unes de les altres”,
ha explicat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez.
La Pista de gel, a la plaça
de la Nova Estació, estarà
oberta fins al 7 de gener. Els
dies lectius obre de 17 a 21
hores i els festius i període
de vacances escolars d’11 a
21 hores (excepte el 24 i el

31 de desembre que tancarà
a les 20 hores). Fins dissabte
15 de desembre, han passat per la pista de gel 2.278
persones, 305 de les quals
han patinat fent ús dels vals
descompte que ofereixen
els establiments associats a
Comerç Rubí. A banda de les
propostes a la plaça Pearson,
el públic familiar també troba
diferents activitats i espectacles a la carpa d’activitats de
Doctor Guardiet, que del 28
de desembre al 4 de gener
acollirà també el ‘Món dels
Somnis. / DdR

L’alcaldessa va agrair a les entitats i associacions la seva tasca. / Mariona López
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Màgia i sorpreses en una nova Marató El Bingo Musical de Maristes, la
de contes molt par�cipa�va
consolidació d’una diver�da proposta
LARA LÓPEZ

Uns 250 espectadors van
gaudir diumenge d’una
nova edició de La Marató
de contes, un espectacle
solidari organitzat per La
Xarxa durant el qual es
narren contes per a un
públic familiar i infan�l. La
jornada va servir per recaptar 1.500 euros, que, com
és habitual, es des�naran
a La Marató de TV3, que
enguany està dedicada a
la inves�gació en la lluita
contra el càncer.
Com a novetat, la ma�nal va comptar amb l’animació a l’entrada del teatre
del Bòjum, el germà de
l’elefant blau Bòdum i l’actuació d’un grup d’infants
de l’escola Pau Casals, que
van escenificar un conte
amb ombres xineses a més
de cantar nadales i altres
cançons, en un espectacle ideat per la comunitat
educa�va del Pau Casals. La
resta de par�cipants que no
es van voler perdre aquesta
cita són el grup escènic del
Casal Popular, que van esce-

Actuació d’un grup d’infants de Dinamic Crescendo. / Lara López

niﬁcar una història familiar
sobre el �ó de Nadal o el
grup Cascavells de l’Esbart
Dansaire, que va interpretar
el tradicional Ball de Gitanes. També van par�cipar
les escoles de ball Dinàmic Crescendo i Adanubi,
l’Escola de Música Pere
Burés, Ràdio Rubí i altres
rubinencs com el director,
guionista i actor Rubén
Ferrer, que va realitzar un
espectacle innovador en
companyia dels seus gossos. Rosa Fité, Neus Lozano,
Lluïsa Aguilera i Marina
Porras, Montse Clemente i
Maria Lladó van posar veu
a diferents contes, en una

gala que va ﬁnalitzar amb
una actuació del mag rubinenc Jordi Quimera. Carme
Pomareda, coordinadora de
La Xarxa a Rubí, agraeix la
col·laboració a l’esdeveniment d’en�tats i ciutadans
que repeteixen any rere any
en aquesta causa solidària.
El presentador de la gala va
tornar a ser l’actor Robert
Gobern, qui va posar les
notes d’humor a l’espectacle entre narració i narració.
La Marató de Contes fa més
de vint anys que s’organitza
a Rubí i, des de fa 7 anys,
l’organització col·labora
directament amb La Marató
de TV3.

El Bingo Musical promogut per Maristes Rubí va
aconseguir recaptar 1.029
euros per la Marató de TV3,
des�nada a la inves�gació
contra el càncer. La inicia�va, que va tenir lloc al pavelló dels Maristes per poder
disposar de més capacitat,
es va omplir d’infants, joves i famílies disposats a
passar una bona estona i
col·laborar en la causa solidària. En el Bingo Musical,
els números són subs�tuïts
per caràtules de cançons,
que s’han d’anar marcant
segons van sonant. Un cop

El bingo va tenir lloc al pavelló de Maristes. / Cedida

omplert el cartró, era el
moment de cantar bingo.
Molta música i balls en

una inicia�va solidària molt
divertida, que cada any
guanya adeptes. / DdR

La Biblioteca ven més d’un miler
de llibres al preu mínim d’un euro

Una de les parades de venda de llibres. / Ajuntament

La Biblioteca Mestre Mar�
Tauler també s’ha sumat
novament a La Marató
de TV3, que enguany es
destina a la investigació
contra el càncer. La iniciativa impulsada des de
la Biblioteca, com altres
anys, ha estat una venda
de llibres solidària, amb la
qual s’han recaptat 1.047
euros. Durant tres setmanes, l’equipament cultural
ha comercialitzat al voltant
d’un miler d’exemplars de
segona mà al preu mínim
d’un euro. / DdR

La caminada solidària pel Torrent dels
Alous aplega prop de 140 persones

Foto de família dels par�cipants a la caminada solidària. / Cedida

Un total de 136 persones
van participar diumenge
passat en una caminada solidària organitzada pel Centre d’Atenció Primària (CAP)
Anton Borja. La inicia�va,
que tenia per objec�u recaptar fons per a La Marató
de TV3, enguany dedicada

a la inves�gació contra el
càncer, va comptar amb el
suport del Mercat Municipal, qui va facilitar aigua
i fruita als par�cipants. Es
van recórrer uns 7 km i va
durar unes dues hores.
La caminada va tenir
lloc pels voltants del tor-

rent dels Alous i va aplegar
gent de totes les edats, de
fet el més pe�t només tenia 3 mesos i la més gran,
85 anys.
En total es van recaptar
800,89 euros. Aquesta és la
quarta edició de la caminada solidària. / DdR
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Nou èxit de públic en el Fes�val
benèﬁc ‘Nochebuena para todos’
REDACCIÓ

La XXIV edició del Fes�val
solidari ‘Nochebuena para
todos, ningún niño sin Navidad’, organitzat per l’Asociación Rociera Andaluza
de Rubí, va omplir dissabte
passat el teatre municipal La Sala. Amb totes les
entrades exhaurides, el
fes�val va oferir al públic
una variada programació
de cant i ball andalús que
va entusiasmar els assistents.
La gran protagonista de
la vetllada va ser la cantant
sevillana La Húngara i la
seva ﬁlla Laury La Hungarilla, que van fer parada a
Rubí enmig d’una gira per
terres catalanes.
Per l’escenari de La Sala
també van passar José Luis
Lobos, Antonio Granada, El
Garri, Joaquin El Albero, el
grup de ﬂamenc Azabache i
Carmen Valenzuela. A més,
també va actuar el Grup
d’havaneres Montjuïc, la
Banda Rubí Musical Segle

Par�cipa�va Zambombada
a la plaça Catalunya
La cultura andalusa va ser
protagonista diumenge
passat a la plaça Catalunya,
gràcies a la Zambombada
que organitza l’Hermandad Rociera de Rubí.
L’acte va comptar amb
la participació dels cors
de l’Hermandad Rociera,
l’Hermandad Rociera San-

ta María de las Arenas,
l’Hermandad Divina Pastora de Mataró, Voces del
Camino de Terrassa i el
Coro de Capellades, que
van oferir una cantada de
nadales populars durant el
ma�, que va atraure força
públic que passejava per la
plaça. / DdR

La recaptació es va des�nar a tres en�tats solidàries: Càritas, la Fundacicó Iris i Amics de Rubí per La
Marató. / Ajuntament - Lali Puig

XXI i el cor de l’Asociación
Rociera. El fes�val, presentat per Antonio Menchón i
Pepe Tejada, es va allargar
gairebé ﬁns a la mitjanit.
A l’entreacte, els organitzadors van repar�r tota

la recaptació entre tres en�tats: Càrites, la Fundació
Iris i Amics de Rubí per La
Marató. Representants de
les tres en�tats van pujar
a l’escenari per recollir un
xec per valor de 1.360 eu-

Poemes de Nadal i d’hivern, un
tast poè�c, amb música i dansa
NÚRIA JULIÀ

La Sala va acollir diumenge
un recull de poemes nadalencs i d’hivern de diversos
autors, una iniciativa impulsada per Òmnium Rubí
i amb un vessant solidari. El
muntatge, dirigit per l’actor
rubinenc Xavier Serrat, va
ser un acte tradicional, lúdic i
fes�u que va fer gaudir a més
d’un centenar de persones
que es van apropar al teatre
municipal.
Els catorze poemes van
ser un tastet poètic, de
música i de dansa, que es
van combinar a través d’un
saxo com a ﬁl conductor. En
aquesta edició, els textos
escollits han estat poemes
d’autors diversos com Teresa
Pascual, Tomás Garcés, Gloria Fuertes, Roc Casagran,
Isabel Barriel i Àngel Guimerà, entre altres.
La proposta escènica
compta amb la col·laboració
de diverses entitats de la
nostra ciutat, com l’Esbart
Dansaire o l’Escola de Música Municipal Pere Burés,

25

Un moment de la posada en escena. / N. Julià

així com diverses actrius i
dansaires. El públic va aplaudir la posada en escena de
tots ells.
L’úl�ma peça va ser protagonitzada per totes les
persones que, un any més,
van fer possible aquest acte,
amb el cant de la nadala
Santa Nit, un tema molt tradicional compost a la regió
de Salzburg per commemorar els 200 anys des que va
ser cantada la nit de Nadal

a l’església de Sant Nicolau
d’Oberndorf. Després de l’espectacle, es va convidar als
assistents a coca i moscatell
per celebrar l’entrada de les
festes nadalenques.
Tota la recaptació es
des�narà a l’Associació de
Persones amb Diversitat
Intel·lectual de Rubí (Apdir).
L’acte també ha servit per recordar la situació dels presos
polí�cs i per reclamar la seva
llibertat.

ros cadascun, que des�naran a projectes socials.
El festival va comptar
amb l’assistència de l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i
diversos regidors de l’Ajuntament.

La cantada va comptar amb diversos cors par�cipants vinguts
d’altres poblacions. / J.A. Montoya
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Per tercer any consecutiu, l’Hermandad Rociera organitza el Pessebre Vivent. / Mariona López

Una trentena de membres de l’entitat participen en aquesta activitat. / Mariona López

El Pessebre Vivent obre les portes “amb molta il·lusió”
mARTA CABRERA

Amb una mica de retard per culpa
del vent, que va afectar diversos
escenaris, l’Hermandad Rociera de
Rubí va obrir les seves portes al pati
del Museu Vallhonrat el dimecres
a la tarda i romandrà obert fins al
diumenge. És la tercera vegada que
l’entitat organitza aquesta activitat,
que compta amb la col·laboració
d’una trentena de persones de
l’entitat local. “Hem ampliat tres
escenaris perquè volem que hi
hagi coses noves i tenim molta

Agenda
Tió dels comerciants. 21 de
desembre de 17h a 20h; 22, 23
i 24 de desembre d’11h a 14h i
de 17h a 20h.
Trenet dels comerciants. 21 de
desembre de 17h a 20.30h i 22,
23, 24 i 27 de desembre d’11h a
14h i de 17h a 20.30h.
Pista de gel. 21 de desembre de
17h a 21h; 22, 23, 25, 26 i 27 de
desembre d’11h a 21h; i 24 de
desembre d’11h a 20h.
Fira de Nadal. 21, 22 i 23 de
desembre d’11h a 21h.
Món del Tió. 21 de desembre de
17h a 20h; i 22, 23 de desembre
d’11h a 14h i de 17h a 20h.
Pessebre vivent. 21 de desembre
de 18h a 20h; 22 de desembre
d’11h a 14h i de 17h a 20h; i 23
de desembre d’11h a 14h. Al pati
del Museu Vallhonrat. Accés pl.
Montserrat Roig. Org.: Hermandad Rociera de Rubí.
6è MercArt. Inauguració 22 de
desembre a les 19h a La Claraboia (c. Sant Miquel, 9). 23 de
desembre de 12h a 14h; i 24, 25,
26 i 27 de 18h a 20h.

il·lusió, esperem que la gent es
diverteixi, que gaudeixi i que senti
el Nadal”, ha explicat Jorge García,
un dels membres de l’Hermandad
Rociera.
Entre les novetats més destacades d’aquest any, hi ha un
‘photocall’, on la gent es podrà
emprovar roba i fer-se ‘selfies’ en
diferents espais, i un nou escenari
amb un carter reial, amb la intenció
d’atraure el públic infantil al Pessebre Vivent.
L’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, va ser una de les prime··················································
Divendres 21 de desembre
Jocs d’habilitat. De 17h a 19h a la pl.
Dr. Guardiet.
Signatura de llibres. A càrrec de Juan
Carlos Fernández, David Moragas,
Alejandro Rodríguez i Jordi Portela.
A les 17h a la pastisseria Méndez (c.
Dr. Robert, 9).
Concert de Nadal. A les 18h a l’Església de Sant Pere. A càrrec de l’Escola
de Música.
‘El mite de l’unicorni’. Conferencia a
càrrec de Pere Bel. A les 18h a la seu
de la Societat Teosòfica de Rubí.
Acte de sensibilització sobre el
buylling. A les 18.30h a la Biblioteca.
Org.: Plataforma d’Afectats pel Buylling Alanmón.
‘Last days in Shibati’. Documental
del mes. A les 19h al Celler.
Nits d’observacions astronòmiques.
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: TRI-A.
Sarao Mensajeta. A càrrec d’Edgar
Hita i Petardj’s. A les 23.15h a la seu
de la UP Las Torres-Rubí (c. Cova
Solera, s/n).

··················································
Dissabte 22 de desembre
Jocs i taller de circ. A càrrec de Pas-

La incorporació d’un
carter reial i d’un
‘photocall’, les grans
novetats de l’activitat
res a visitar el Pessebre, acompanyada per membres del seu equip
de govern i per regidors d’altres
grups municipals: “És una activitat
que s’ha consolidat i que la gent ja
espera a la programació de Nadal”,
ha destacat la màxima responsable
municipal, que diu que “els que
fan possible aquest pessebre són

feliços si l’activitat té èxit i quan
algú fa una cosa amb tanta estima
i dedicació i l’únic que espera és
que la gent ho vagi a veure, val la
pena”.
L’any passat van visitar la instal·
lació prop de 3.500 persones i
l’objectiu d’aquest any és repetir
aquest èxit.
Jorge García ha agraït a l’Ajuntament el seu suport i també a Pere
Vallhonrat, que cedeix el pati del
Museu Vallhonrat per poder dur a
terme l’activitat: “Estem encantats
de poder tenir el Pessebre Vivent

aquí i també per sentir cantar
l’Hermandad Rociera en el jardí del
nostre museu”.
De fet, al marge del fil musical
de nadales en català i en castellà
que hi ha durant el Pessebre, en els
moments de màxima afluència de
gent, els participants que recreen
el naixement de Jesús aprofiten
per cantar diferents nadales en
directe. El Pessebre es podrà visitar
aquest divendres de 18 a 20 hores,
el dissabte d’11 a 14 hores i de 17 a
20 hores i el diumenge, que serà el
darrer dia, d’11 a 14 hores.

sabarret. D’11h a 13h i de 17h a 19h
a la pl. Dr. Guardiet.

Jocs d’habilitat. D’11h a 13h i de 17h
a 19h a la pl. Dr. Guardiet.

a l’església de Sant Pere. Taquilla
inversa.

Taller de pins de Nadal amb agulles
d’estendre. D’11h a 13ha la carpa de
la pl. Dr. Guardiet.

Taller de construcció d’arbrets de
Nadal amb papers. D’11h a 13h a la
carpa de la pl. Dr. Guardiet.

··················································

Espectacle infantil. De 10.30h a 13h
a Sant Jordi Parc. Org.: Associació de
Comerciants de Sant Jordi Parc.

Ball al Casal. A càrrec de Fantasy-Duet.
A les 16.30h al Casal de la Gent Gran
de Rubí.

Music & English. A càrrec de British
House. A les 11h a la Biblioteca.

‘Els Pastorets’. A càrrec del Grup
Escènic del Casal Popular. A les 18h
al Casal Popular. Preu: 7€ adults. 5€
jubilats i menors de 10 anys i 4€ socis
de La Xarxa i TR3SC.

Explica’m un Nadal. A càrrec de
Jomeloguisojomelo.com. A les 12h
a l’Ateneu.
‘Els Pastorets’. A càrrec del Grup
Escènic del Casal Popular. A les 18h
al Casal Popular. Preu: 7€ adults. 5€
jubilats i menors de 10 anys i 4€ socis
de La Xarxa i TR3SC.

Quinto de Nadal. De 18h a 2h al
CRAC.
XIV Cantada Popular ‘Una nit a l’òpera’. A càrrec de la coral Conturbat Me.
A les 18.30h a La Sala.

Espectacle Fly Brothers. A càrrec de
Mortadelo & Manzani. A les 18.30h a
la carpa de la pl. Dr. Guardiet.

Espectacle Mr. Arlet. A càrrec de Moi
Jordana. A les 18.30h a la carpa de la
pl. Dr. Guardiet.

Flamenco de ayer y de hoy. A càrrec
de Estrellita de Graná, Manuel el Lagareño, Loly Reyes i Juan de Úbeda.
A les 18.30h a la Casa de Andalucía.
Org.: Peña Calixto Sánchez.

Blue Jam. A càrrec de Víctor Puertas &
Balta Bordoy. A les 19h a l’Espai Aurora. Org.: Societat del Blues de Rubí.

XIV Cantada Popular ‘Una nit a l’òpera’. A càrrec de la coral Conturbat Me.
A les 21h a La Sala.

··················································
Diumenge 23 de desembre

··················································
DimECRES SANT ESTEVE
Quinto de Nadal. De 18h a 2h al
CRAC.
Concert polifònic de Nadal. A càrrec
de l’Obrador Coral de Rubí. A les 20h

Dijous 27 de desembre
Contacontes en anglès. ‘Little and the
winter’, a càrrec de Fernanda Parra
i Javi Segovia. A les 17h a Lectors al
tren.
Visita de personatges infantils. De
18h a 20h al c. Maximí Fornés. Org.:
Comerç Rubí.
Nadales al carrer. A càrrec de l’Obrador Coral de Rubí. De 18h a 20h a l’illa
de vianants.

Exposicions
Diorames de Nadal. Associació
de Pessebristes de Rubí. A l’Aula
Cultural fins al 13 de gener.
Exposició de pintures d’Antoni
Marsal. A la Biblioteca fins al 28
de febrer.
Originals d’Eva Sánchez. Exposició d’il·lustracions a Lectors
al tren.
Humoràlia i Drets Humans. A la
Biblioteca fins al 18 de gener.
Cent anys de tren. Exposició a
l’Antiga Estació. Fins al 19 de
gener.

CULTURA
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TEATRE

Uns 200 espectadors gaudeixen
del Fes�val de Microteatre

ART

Bona acollida de la mostra de retrats i
paisatges d’Antoni Marsal a la Biblioteca
El pintor rubinenc Antoni
Marsal va inaugurar divendres passat a la tarda una
mostra de pintures a la Biblioteca Mestre Mar� Tauler.
L’exposició està tenint una
bona acollida per part del
públic, que pot contemplar
una seixantena d’obres,
entre retrats i paisatges i
ﬂors.
Cal destacar que els retrats són de familiars, amics

i coneguts de l’ar�sta rubinenc, per la qual cosa molts
són rubinencs coneguts
a la ciutat. Entre aquests,
l’exalcalde Eduard Pallejà,
Joaquim Gracia, vinculat al
moviment veïnal, l’historiador Jordi Vilalta o l’òp�c Antoni Carrión. Molts d’aquests
rubinencs i els seus familiars
han anat passant per l’exposició durant aquests dies.
També es poden veure qua-

tre retrats grans de personatges com famosos com la
cantant Montserrat Caballé,
el pilot Fernando Alonso o
l’actriu Penelope Cruz.
L’exposició es pot visitar
ﬁns al 29 de març de dimecres a dissabte de 10 a 14
hores i de dilluns a dimecres
de 15.30 a 20.30 hores. Durant aquest temps, Marsal
renovarà alguns dels retrats
per altres nous. / DdR

Durant el fes�val, s’ha pogut gaudir de vuit muntatges escènics. / Ajuntament - Lali Puig

Unes 200 persones van
passar durant tot el cap de
setmana per l’Espai Jove de
la Torre Basses, on es va desenvolupar la tercera edició
del Fes�val de Microteatre.
La proposta, organitzada
per Rubí Jove amb la collaboració de diversos grups
de teatre locals i juvenils,
ampliava enguany fins a
8 espectacles de microteatre.
El públic va poder gaudir
de les obres ‘Las intocables’,
de Deku Producciones; ‘El
primero’, d’Ensemble; ‘Úl�mes paraules de la ﬂor caiguda’, de Fata Morgana; ‘Tot
ve de 9’, de Microexplicarte;
‘Seminario C’, d’Escena 13;
‘Las flores’, d’Ojo Peligro;
‘Quitarme el pijama un

domingo me parece correr
un riesgo innecesario’, de
Rebellatorum; i ‘Bella ciao!’,
de Tiamat Teatre.
Les representacions es
van fer de forma simultània
a diferents espais de l’equipament cultural, quatre en
dissabte i quatre en diumenge i el públic va anar
circulant dividit en petits
grups.
La proposta va comptar
amb la implicació del collec�u ar�s�c SiArt, que va
ser l’encarregat d’ambientar
els diferents espais de la
Torre Bassas.
Reivindicació social
Enguany, el tema principal
era la reivindicació social,
tema central de totes les

Les representacions van ser a diferents sales de Torre Basses. /
Ajuntament-Lali Puig

representacions. Així, els
espectacles han abordat
temà�ques com la intolerància, la passivitat social, el
masclisme, el feixisme o les
males condicions laborals.
“A Rubí tenim una joventut
amb talent, però també
sensible a les problemà�ques socials”, va aﬁrmar
l’alcaldessa, que va assis�r
al fes�val acompanyada per
membres del govern i de la
seva ﬁlla.
Obre els ulls
D’altra banda, la Torre Bassas també va acollir divendres una ac�vitat cultural,
en aquest cas la presentació
del cinquè número de la
revista juvenil d’art ‘Obre
els ulls’, que s’ha reinventat. Un equip de joves rubinenques donen un nou
impuls a la revista, que es
pot trobar a l’equipament
juvenil. El número cinquè
d’Obre els Ulls està dedicat
a la solidaritat, el feminisme
i la dona en l’art. A més de
presentar la transformació
de la publicació, hi va haver
una exposició col·lectiva,
una performance i diferents
accions musicals, tot relacionat amb la revista.

Alguns dels retrats de la mostra. / Mariona López

Arrenca el Merc’ART a La Claraboia
Tot està a punt perquè comenci la sisena edició del
Merc’Art a La Claraboia, situada al carrer Sant Miquel,
número 9. La inauguració
serà aquest dissabte 22 de
desembre a les 19 hores i
comptarà amb l’actuació del
músic local Sergi Estella.
El Merc’ART és una inicia�va d’un grup d’ar�stes que
des de fa sis anys s’organitzen durant les festes aquest
mercat d’art nadalenc. En
aquesta edició, són 13 els
ar�stes que hi par�ciparan:

Sandra Bea, Pep Borràs,
Quim Conca, Pepe Fabrés,
César Font, Toni Grau, Oriol
Marco, Sergi Marcos, Miquel
Mas, Miqui Méndez, Núria
S. Lacambra, Anna Tamayo i
Ramon Trías.
En el Merc’Art el públic
pot trobar obres d’art de
petit format a preus molt
ajustats. I és que l’objec�u
de la iniciativa és apropar
l’art al gran públic i alhora
reivindicar aquest com una
bona opció per regalar durant aquestes festes nada-

lenques.
L’horari del Merc’ART
serà els dies feiners de 18
a 20 hores, els diumenges i
fes�us de 12 a 14 hores i el
5 de gener de 12 a 14 hores
i de 18 a 20 hores.
A banda de la venda de
les obres d’art, com ja s’ha
fet en altres edicions s’organitza una llumineta de Nadal
amb butlletes de 2 euros per
a sortejar 200 euros en obres
d’art en combinació amb
les dues úl�mes xifres de la
grossa de Nadal. / DdR
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CULTURA POPULAR

Els Gegants clouen la temporada
amb un berenar de germanor

LITERATURA

La presentació de la quarta novel·la
de Concepción S. Labrador atreu
un nombrós públic a la Biblioteca

Geganters, al berenar de germanor. / Joan-Miquel Merino

La Colla de Geganters de
Rubí va cloure el passat 16
de desembre la temporada
gegantera 2018 amb un
berenar de germanor i la
tradicional Festa de Cagatió
pels infants. L’entitat tanca
una campanya en la qual ha
realitzat diverses sortides
geganteres fora de la ciutat
com ara a Castellbisbal, Ribes de Freser, Masquefa o
Balsareny. També ha participat en la Trobada Comarcal,

en la jornada del Gran Premi
de Fòrmula 1 de Montmeló
o a l’Aplec Internacional
d’Adifolk a Manresa el passat mes de maig. A més, ha
col·laborat amb diverses entitats locals i també de fora
del territori com l’Agrupació
de Colles Geganteres de
Catalunya. Ara, l’entitat ja
treballa en el calendari del
2019 i aproﬁta per felicitar
les festes als seus membres
i a tota la ciutat. / DdR

LITERATURA

El Racó del Llibre acull la presentació del
nou llibre del grup Vivim del cuentu
La llibreria El Racó del Llibre,
situada al carrer Doctor Robert, 12, acollirà el pròxim
divendres 28 de desembre a
les 18.30 hores la presentació de ‘L’aneguet presumit’,
el nou conte del grup de
contacontes Vivim del cuentu, responsable de la collecció Contes desexplicats
de l’editorial Baula.
Aquesta sèrie de contes
són relats clàssics girats com
un mitjó, dirigits a infants a
partir de 5 anys. Els Contes
desexplicats, de moment,
són sis ‘La Caputxeta forçuda’, ‘La rateta que llegia a
l’escaleta’, ‘En Patufot’ ‘La

Portada del conte. / Cedida

cabreta i els set llops’ i ‘Sant
Jordi a la cova del drac’, a
més d’aquest que s’acaba
de publicar.
La presentació serà amb
un espectacle del grup de
contacontes, que, com és
habitual, farà passar una
estona molt divertida i entretinguda, a petits i grans.
/ DdR

La presentació va tenir lloc a la Biblioteca. / Mariona López

NÚRIA JULIÀ FOSAS

L’auditori de la Biblioteca
Mestre Martí Tauler es va
omplir dijous de la setmana
passada de públic per assistir a la presentació de la
quarta novel·la de Concepción S. Labrador, ‘El secreto
de los Kendos’ (Bohodón
Ediciones). Aquesta nova
obra, segona part del llibre
‘En busca del símbolo’, és
una novel·la que gira al
voltant d’uns habitants de
l’interior de la Terra que
han estat cruelment atacats
per un príncep cobdiciós.
El llibre s’emmarca dins del
gènere fantàstic, que tant
atrau l’autora i captiva els
lectors.
La presentació va comptar amb la participació de
l’actor rubinenc Carles Franganillo, a més de lectures
d’Esther Ollé i la pianista
Eulàlia Pujades. Una llarga
cua de persones van esperar
per poder obtenir la dedica-

tòria de l’escriptora local, qui
va confessar que “malgrat
el retard en la publicació
del llibre, al qual he dedicat
uns quatre anys, estic contenta i satisfeta del resultat
i penso que de moment, les
crítiques són favorables a
la sortida al mercat d’una
publicació que tant pot ser
llegida pel jovent com per
adults”.
La portada del llibre és
obra de la jove dissenyadora
Sandra Quero, neboda de
l’escriptora. Les altres obres
de l’autora són ‘El poder de

los círculos’, en català i en
castellà, ‘En busca del símbolo’, i ‘Desde el otro lado’.
Actualment, l’autora es
troba en una bona etapa
creativa i treballa en l’encàrrec per part de l’editorial
d’un conte de fantasia, que
sortirà per Sant Jordi. Parallelament, segueix oferint
xerrades a l’alumnat dels
instituts que llegeixen el
seu llibre durant el curs, per
tal de compartir opinions i
desvetllar petites anècdotes
viscudes durant el procés
literari.

Els assistents van voler que l’autora els ﬁrmés el llibre. / Mariona López

BREUS
La Sala acollirà
divendres vinent
el tradicional
Festival de Valsos i
Danses
L’esperat concert de valsos
i danses arriba un any més
a la nostra ciutat de la mà
de l’Orquestra Simfònica
del Vallès. El Festival tindrà
lloc divendres vinent 28 de
desembre a les 21 hores al
teatre municipal La Sala.
Aquesta actuació és ja una
tradició consolidada dins de
les activitats que conformen
el programa de Nadal a la
ciutat.
La música de la família
Strauss —acompanyada
d’obres d’Oﬀenbach, Guridi,
Prokoﬁev, Bizet, Xostakóvitx,
Márquez, i Glinka— omplirà
de nou el teatre municipal.
El concert, dirigit per Diego
M. Etxebarria, comptarà
amb l’Anna Alas i Jové com
a soprano. El preu de les
entrades és de 20 euros.
/ DdR

Vetllada ﬂamenca
a la Peña Calixto
Sánchez dissabte
La Peña Flamenca Calixto
Sánchez ha organitzat
una vetllada flamenca
per aquest dissabte 22 de
desembre a les 18.30 hores
sota el títol ‘Flamenco de
ayer y de hoy’.
El festival comptarà amb
les actuacions d’Estrellita de
Graná, Manuel el Lagareño,
Loly Reyes y Juan de Úbeda
i del Coro de Can Roca, com
a convidat a l’acte. També hi
participarà Juan Gallardo,
a la guitarra. La vetllada,
que estarà presentada per
Manuel Martín, tindrà lloc
a la seu de la Peña Calixto
Sánchez, situada al carrer
Orso, 2. / DdR

Esports
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futbol | primera catalana

La ue rubí lluita fins al final,
però cau davant el Palamós
José LUIS PÉREZ

La UE Rubí va visitar en la darrera jornada de lliga el degà
del futbol català, el Palamós
CF. Tot i que els rubinencs
van jugar un bon partit, no
van aconseguir emportar-se
cap punt. Errades defensives
que s’han de corregir, així
com el potencial del rival van
impedir que el Rubí puntués
tot i deixar una molt bona
imatge a Palamós.
Els rubinencs van competir a un gran nivell, aconseguint fins i tot l’empat a 2
a només 15 minuts del final
del partit, quan en el primer
quart d’hora de partit ja havia encaixat un perillós 2-0.
La remuntada va ser amb els
gols d’Eric, en el minut 35 i
de Tino Mendoza, en el 75.
Malauradament, el Palamós
va sentenciar el partit en tres
minuts, amb dos gols, un de
Pepu en el minut 82 i un de
Stevens en el 85.
En la propera jornada,
hi haurà derbi comarcal

PALAMÓS CF - UE RubÍ 			

4-2

Palamós: Quinti, Sergio, Cano, Fajardo (Santoro 65), Pepu,
Alexis (Gamell 89), Adri (Bayon 89), Genís (Xevi 78), Lucas
(Steven 57), Joel Salas i Pol Tarrenchs.
Rubí: Uri, Kiki (Miguel 74), Aitor Torres, Raventós (Sergio
Campos 46), Eric, Tino Mendoza, Gurrea (Montoro 46), Ivan
Campos (Marc Muñoz 74), Òscar Uroz, Edgar i Sergi Estrada
(Jan Lladó 57).
Àrbitre: Cano Gallardo.
Gols: Fajardo, Adri, Lucas i Stevens, per al Palamós, i Tino
Mendoza, Sergio Campos i Jan Lladó, per al Rubí.
Targetes: Locals Fajardo, Adri, Lucas y Stevens. Visitants
Tino Mendoza, Sergio Campos y Jan Llado

a Can Rosés, que acollirà
diumenge a les 12 hores el
partit Rubí-Sant Cugat. Un
duel que es preveu emocionant, ja que el conjunt
santcugatenc està a només
dos punts del Rubí.
D’altra banda, el club desitja una ràpida recuperació a
dos jugadors cadets, Gabriel
Villanueva i Carlos Moreno,
que aquesta setmana han
patit dues lesions greus.

Recapte d’aliments
Del 17 al 23 de desembre, el
club rubinenc està realitzant
un gran recapte d’aliments

en col·laboració amb l’Ajuntament i l’empresa Lainco,
per tal d’ajudar durant el
Nadal les famílies més necessitades.
1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GIRONA B
VILASSAR MAR
PALAMÓS
SABADELL NORD
BANYOLES
LLORET
SANT CUGAT
LA JONQUERA
LLAGOSTERA B
RUBÍ
MANLLEU
TONA
EE GUINEUETA
VIC
CAN VIDALET
FARNERS
ARGENTONA
SAN JUAN MONTCADA

J Pts.
15 38
15 33
15 26
15 25
15 23
15 21
15 21
15 19
15 19
15 19
15 19
15 19
15 17
15 16
15 16
15 13
15 13
15 11

futbol | segona catalana

El primer equip del Rubí jugarà aquesta setmana contra el Sant Cugat. / Felix Sancho

Resultats resta d’equips de la UE Rubí
Sènior B-Escola Futbol Bonaire
Roureda-Sènior C
Júnior-Juvenil A
Juvenil B-Escola Pia Terrassa
Atlètic Polinya-Juvenil C
Cadet A-Mollet
Cadet B-Jabac
Cadet C-Sant Quirze
Castellar-Cadet D
Sant Cugat-Infantil A
Infantil B-Sant Pere Nord
Infantil C-Mercantil
Aleví A-Jabac

1-3
0-5
2-2
3-0
1-3
2-0
5-1
7-0
2-2
1-0
3-0
1-0
3-1

Sant Cugat-Aleví B
Juan XXIII-Aleví C
Aleví D-Juan XXIII
Aleví E-Sant Lorenzo
Mercantil-Aleví F
Fund. Terrassa-Benjamí A
San Lorenzo-Benjamí B
Mirasol Baco-Benjamí C
Benjamí D-Sant Cugat
Pre-Benjamí A-Ripollet
Pre-Benjamí B-Maurina Egara
Patufets-Olímpic Can Fatjó

1-1
3-9
5-1
8-2
1-8
5-4
0-6
5-2
2-1
2-3
4-4
1-7

Nova derrota a casa d’un Olímpic que no aprèn la lliçó
José Verde

Nova derrota a casa d’un
Olímpic Can Fatjó que no
guanya al seu camp des
del 16 de setembre, en la
tercera jornada de lliga. En
aquesta ocasió, va caure
per la mínima davant la

Unificació Bellvitge (0-1). És
massa temps sense aconseguir tres punts com a local
i d’aquí la seva posició a la
classificació.
Amb el canvi de tècnic
i la incorporació de nous
fitxatges, l’Olímpic continua
mancat de la base de qual-

sevol victòria: els gols. Porta
20 en 15 jornades disputades i n’ha encaixat 26.
Davant el Bellvitge,
s’esperava una reacció de
l’equip amb el debut d’Iban
Tey a la banqueta com a
local, però les escasses ocasions que van tenir no van

Tot i el relleu a la banqueta i les noves incorporacions, l’Olímpic segueix sense retrobar el camí de la
victòria a casa. / J. A. Montoya

saber aprofitar-les. En canvi,
els visitants van marcar en
la segona arribada a l’àrea
rival. Va ser en el minut 34,
en una errada de marcatge
en la qual Ramzi es va plantar en solitari davant Larrosa
i el va batre per baix quan
va sortir. Amb aquest 0-1 va
arribar el descans.
La segona part es va
iniciar amb dos canvis per
part del conjunt de Can
Fatjó: Bonilla i Arnau van
substituir Loncan i Álvaro, que van quedar-se a
la banqueta. El Bellvitge,
amb marcador favorable, va
optar per defensar i enviar
pilotes llargues als seus dos
puntes. Juan i Pau que, amb
la seva velocitat, i ajudats
per Ramzi, aportaven perill
sobre la porteria de l’equip
rubinenc.
En aquest segon temps,
es va notar l’aportació de
Mauri a l’Olímpic, tot i que
el mitjapunta no va rebre
pilotes en bones condicions. L’ocasió més clara
per empatar el partit la va
tenir Dani García, en un

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - U. BELLVITGE

0-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Larrosa, I. Armenteros (El Asri),
Locan (Bonilla), Dani García, Pablo Borges, Alvaro (Arnau),
Miró, Fernández, Pozzo, Calderon (Genís) i Mauri.
UNIFICACIÓ BELLVITGE : Erik, Aleix, Juandi, Sanjo, G. García, Alex, Juan (Gerard), Moreno (Pi), Ramzi (Eze), Carrique
(Roger) i Pau (Mario).
Àrbitre: Justo Romero, Gerard (Bé).
Gols: 0-1 Ramzi (34´).
Targetes: I. Armenteros, Loncan, P. Borges, Genís / Erik,
Juandi, Carrique, Eze, Aleix (2)(88´).

llançament de penal que
el capità de l’Olímpic no va
encertar en la seva execució
i el porter rival va endevinar
per on anava la pilota i va
acabar rebutjant. El propi
Dani va anar pel rebuig,
però la jugada va finalitzar
amb la pilota sortint per la
línia de fons.
Quan faltaven minuts
per al final, Aleix va veure
la segona groga i va ser expulsat deixant el seu equip
amb deu homes en els deu
últims minuts. La superioritat no va ser aprofitada per
l’Olímpic que arribava però
sense perill. Ni el relleu a
la banqueta ni les noves
incorporacions van canviar

2a Catalana Grup 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MARTORELL
ATLÈTIC JÚNIOR
ATLÈTIC SANT JUST
FONTSANTA-FATJÓ
SANT QUIRZE
CAN TRIAS
JOVENTUT RIBETANA
UNIF. BELLVITGE
SAN MAURO
ATL. PRAT DELTA
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
ESPLUGUENC
MOLINS DE REI
ATLÈTIC VILAFRANCA
PRAT B
MARIANAO POBLET
OLÍMPIC CAN FATJÓ
BEGUES

J Pts.
15 32
15 30
15 30
15 28
15 25
15 24
15 23
15 22
15 20
15 19
15 19
15 18
15 17
15 15
15 15
15 15
15 11
15 10

el ritme del conjunt de Can
Fatjó, que continua sense
aprendre la lliçó i no aconsegueix victòries a casa.
Aquest dissabte a les
17 hores, l’Olímpic rebrà la
visita de l’Atlètic Júnior en el
Municipal de Can Fatjó.
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ATLETISME | DUATLÓ

PETANCA | LLIGA

Bons resultats per a l’Òptims Club al Duatló
de Muntanya de Terrassa

Nou ple de victòries pels equips masculins
de la Unió Petanca Las Torres-Rubí

L’Òptims Club Triatló va prendre part al Duatló de
muntanya de Terrassa disputat el passat diumenge 16
de desembre. L’Enoc Navarro va ser el primer triatleta
del club rubinenc en arribar a meta amb un temps d’1h
57’, ocupant la posició 23a a la categoria V1. Per la seva
part, Joel Moyano va arribar 9 minuts més tard i va
assolir la posició 35a a la mateixa categoria V1, mentre
que David Ureta va fer un temps de 2h 11’ i va ser 53è
de la categoria absoluta. Finalment, Emilio Oviedo va
arribar en la desena posició de la categoria V2 amb
un crono de 2h 13’. Amb aquests resultats, l’equip va
assolir la 20a posició per equips, que aporten 68 punts
i consoliden l’equip a la meitat de la classiﬁcació de 1a
Divisió Catalana. / Òptims Club

Els participants del club rubinenc, a la
cursa de Terrassa. / Cedida

El primer equip de la Unió
Petanca (UP) Las Torres-Rubí
continua amb pas ferm al
capdavant del seu grup de
1a divisió. Aquesta jornada
es va desplaçar ﬁns a Santa
Coloma de Gramenet per
enfrontar-se al cuer de la
categoria, equip que encara
no ha aconseguit puntuar. No
va haver-hi color en aquest
enfrontament. Els rubinencs
es van dedicar a controlar el
ritme del partit i van imposar
el seu joc en tot moment.
Resultat ﬁnal de 4-12.
El segon equip sembla
que torna a agafar ritme de
competició. Va rebre a les
pistes de Cova-Solera a La
Llagosta, equip situat a la
zona mitja-alta. Els de Rubí
van començar molt forts i
no van deixar reaccionar en
cap moment el seu rival que
només va poder guanyar 2
partides en tota la matinal.
Amb el 14-2 ﬁnal, els jugadors de la UP es consoliden
a la segona plaça i continuen
en la lluita per l’ascens de
categoria.
Fins a Castellgalí es va
desplaçar el tercer equip
per trobar-se amb un conjunt que encara no coneixia
la derrota com a local. El
partit va ser molt igualat
ﬁns a la part ﬁnal, quan els
rubinencs es van fer amb
un petit avantatge que van
aconseguir ampliar a la darrera ronda per tal de deixar
el marcador en 6-10 pels
seus interessos. A falta de
4 partits, continuen amb 6

El quart equip de l’entitat van guanyar al Figuera-Major de Mataró
per 13-3. / Cedida

punts d’avantatge respecte
al segon classiﬁcat.
Jornada doble la viscuda
pel quart equip de l’entitat.
Dissabte a la tarda van jugar
a Polinyà el partit corresponent a la 15a jornada. Els locals, que es troben en plena
lluita per l’ascens de categoria, van haver de lluitar i molt
per tal de poder vèncer els
jugadors de la UP que es van
defensar molt bé ﬁns a arribar a la darrera ronda, on es
van veure superats amb un
marcador ﬁnal de 10-6.
Diumenge van rebre com
a locals al Figuera-Major de
Mataró, un altre equip de la
part alta. Els rubinencs van
treure la seva millor versió
no donant cap oportunitat
als seus rivals. 13-3 pels de
Rubí que continuen amb
la seva bona ratxa com a
locals.El femení, per la seva

banda, va descansar aquesta
jornada.
Nadal al club
Com cada any per aquestes
dates, la UP Las Torres-Rubí
prepara un seguit d’activitats
adreçades als socis i jugadors
de l’entitat.
Aquest dissabte 22 de
desembre se celebra a les
instal·lacions de Cova-Solera
el torneig social de Nadal
amb una melé per a socis
per sorteig. Diumenge 23, en
acabar la jornada esportiva,
es farà el tradicional picapica on els socis i jugadors
es desitjaran bones festes. Finalment, diumenge 30 tindrà
lloc la 3a edició del torneig
de Nadal infant i adult, on
s’intenta donar a conèixer i
promocionar l’esport de la
petanca entre els més petits.
/ UP Las Torres-Rubí

ATLETISME | CURSA

El km0 de la UAR participa en
la cursa Buf Epic Run de Barcelona
Un total de 18 corredors de
la Unió Atlètica Rubí (UAR),
del grup Km0 van participar
dissabte passat en el Buf
Epic Run a les instal·lacions
del Fòrum de Barcelona. Es
tracta d’una divertida cursa
no competitiva de 6 km i
on els participants, que han
d’anar disfressats, han de
superar diversos obstacles
en el recorregut.
El balanç va ser molt
positiu, les participants rubinenques anaven disfressades
d’abelles, van donar el millor
d’elles mateixes a la cursa,
s’ho van passar molt bé i va
servir per cohesionar el grup
del Km0, que cada dia és més
nombrós.
D’altra banda, també cal

Participants de la UAR en la divertida cursa Buf Epic Run. / Cedida

destacar la molt bona participació en la segona jornada
del Triangular del Vallès que
es va celebrar el diumenge
16 a les instal·lacions de la
Guinardera a Sant Cugat del
Vallès, on van participar un
total 190 atletes, dels quals
68 eren de la UAR. Aquesta

competició entra dins dels
controls de la Federació Catalana d’Atletisme i és el
primer any que s’organitza,
promoguda per tres entitats:
el Club Muntanyenc de Sant
Cugat, la Unió Atlètica Rubí i
la Unió Atlètica de Terrassa.
/ UAR

ESPORTS
WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Important victòria del Sènior Masculí
A del Club Natació Rubí
El Sènior Masculí A de waterpolo del Club Natació Rubí
(CNR) va assolir dissabte
passat una treballada victòria davant d’uns dels equips
més complicats de la lliga,
el CN Askartza de Bilbao.
Amb un ajustadíssim 10-9,
els jugadors de Dani Goméz
van superar a l’equip basc
en un par�t molt compe�t.
A més, les baixes al conjunt

rubinenc encara van complicar més les coses. També va
ser el retrobament amb un
dels exjugadors del CN Rubí,
Xabier Orozco, qui va jugar al
club durant l’úl�ma etapa a
la Divisió d’Honor.
Amb aquest resultat,
l’equip con�nua al capdavant
de la classiﬁcació, igualat a
punts amb el CN Sant Feliu.
Aquest dissabte el conjunt es

desplaçarà a Barcelona, per
enfrontar-se a la UE Horta
(11è) a les 18.15 hores, amb
l’objec�u de seguir mantenint
aquesta privilegiada posició.
Per la seva part, el Sènior
Femení també es desplaçarà
ﬁns a Barcelona per disputar
un important par�t contra les
terceres classiﬁcades, el CE
Mediterrani, a par�r de les
13.45 hores. L’equip està molt
mo�vat després de l’úl�ma
victòria contra el Sant Feliu,

on la jugadora Laia Soriano va
ser escollida MVP del par�t i
guanyadora del mateix guardó de la jornada.
El club també ha felicitat
les jugadores Raquel Prieto
i Ariadna Ruiz per la seva
convocatòria amb la selecció
juvenil espanyola per par�cipar amb la selecció Italiana
en una sèrie d’entrenaments
que �ndran lloc a Roma entre
el 27 i el 30 de desembre.
/ CNR

El Sènior Femení, classiﬁcat
per la Copa de la Reina
Un jugador del CNR, durant una acció. / Cedida

RESULTATS
CN Molins de Rei B - CN Rubí B
CN Rubí B - La Sirena CN Mataró B
CN Rubí - Molins de Rei
CN Barcelona Vista - CN Rubí
CN Rubí - CN Barcelona Vista

HANDBOL | SEGONA CATALANA

13-1
11-4
9-14
10-6
7-8

L’Handbol Rubí cau derrotat
davant La Garriga (38-22)
Derrota sense opcions per
a l’Handbol Rubí davant La
Garriga, en un par�t disputat
dissabte passat a la localitat
vallesana. L’equip rubinenc
va haver de fer front al par�t amb una plan�lla curta i
nombroses baixes. Per això
no va poder aguantar el �pus
i només en una segona part
millorada va rentar una mica
la mala imatge de la primera.
El primer temps, amb una
defensa i atac que feia aigües,
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va acabar amb un marcador
que ja es preveia difícil de
superar: 21-10.
A la segona, els de Rubí
van reaccionar i van fer un
millor treball ofensiu, gràcies
a l’extrem esquerrà Gerard
Puchades, que va tirar de
tot l’equip, i a les grans intervencions dels dos porters
rubinencs. Tot i això, la manca
d’encert de cara a gol va fer
que el par�t ﬁnalitzés amb un
resultat de 38-22. / H. Rubí

Gran èxit del Sènior Femení de waterpolo que, per
sisena vegada consecu�va
i coincidint amb el seu retorn a la Divisió d’Honor,
ha assolit la classificació
directa per disputar la fase
ﬁnal de la Copa de la Reina
de waterpolo. A manca de
dues jornades per conﬁrmar la classiﬁcació, l’equip
ja ha assegurat la seva pre-

sència.
Enguany, la Copa es durà
a terme del 8 al 10 de febrer
a les instal·lacions del CN
Sant Feliu. És una gran ﬁta
i un premi a l’esforç de totes
les joves jugadores rubinenques i de l’equip tècnic
en una temporada que han
començat de manera molt
seriosa i conscients de les
seves possibilitats. / CNR

TRIATLÓ | DUATLÓ

Quatre triatletes del CNR a la Duatló
de Muntanya Ciutat de Terrassa
Diumenge es va disputar el IX
Duatló de Muntanya Ciutat
de Terrassa i el CN Rubí va
compe�r amb quatre triat-

letes. Per equips, el CNR va
quedar en la 24a posició de
29 equips participants. Els
resultats van ser:
· Samuel Madrid: General - 52è de
200 par�cipants i 20è de la seva
categoria V1M.
· Rafael Hierro: General – 103è de
200 par�cipants i 40è de la seva
categoria V1M.
· Xavi Rodríguez: General – 155ède
200 par�cipants i 19è de la seva
categoria V2M.
· J. Luis Lopez: General – 189è de
200 par�cipants i 27é de la seva
categoria V2M.

NATACIÓ | LLIGA

Gran jornada de natació al CNR
Les instal·lacions del Club Natació Rubí van acollir dissabte
a la tarda una compe�ció de
benjamins i prebenjamins de
l’escola esportiva, que van
disputar la 3a i 1a jornada de
Lliga catalana respec�vament.
La jornada va conver�r el CNR
en un dels centres de la natació de base comarcal amb
una gran aﬂuència de públic,
acollint cinc clubs i més de
130 nedadors i nedadores. Els
joves espor�stes rubinencs
van disputar diferents proves

d’es�ls, intentant millorar la
seva classiﬁcació a la lliga on
actualment ocupen la 27a posició. Els resultats d’aquesta
jornada es poden consultar
a www.cnrubi.cat.
Aquesta setmana, Can
Rosés tornarà a acollir una
nova jornada de Lliga catalana, en aquest cas la 3a
alevina, mentre que l’equip
absolut, júnior i infantil es
desplaçarà ﬁns a Caldes de
Montbui per par�cipar en el
Trofeu d’Hivern. / CNR

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Hortizó A venç els Lluïsos de
Gràcia femení en un ﬁnal d’infart
Temporada complicada pel
primer equip de bàsquet
del CE Horitzó, que està
lluitant cada partit d’aquesta Lliga Catalana de Segona
Divisió com si fos una final.
En aquest cas, un punt li va
donar la victòria davant els
Lluïsos de Gràcia femení A.
El primer quart del partit
va ser favorable a les barcelonines per 3-6. Va ser
a partir d’aquest moment
que l’equip dirigit per Sara
Zabalgo va anar adreçant el
marcador i ja no va perdre
cap altre període: 2-0 al
final del segon, 6-2 en el
parcial del tercer i empat a
2 al final del partit, per un
total de 13-12 favorable als
vallesans.
Tot i això, l’equip de l’Horitzó no acaba de trobar el
ritme i l’ordre de joc que els
resultava tan familiar la passada temporada i segueix
notant, de vegades en excés,
l’absència de Toni Torres i
Sergio de la Torre.
Per part del C. E. Horitzó
van jugar Joan Lupión (8),
Pablo Plaza (3), José Roldán
(2), Efrain Escalona, Isaac
Martínez i Helena Corbella.

Important victòria de
l’equip B davant del TEB B
El segon equip de bàsquet
del Club Esportiu Horitzó
va aconseguir el passat dissabte 15 de desembre una
victòria important de cara
a la classificació provisional
de la Lliga Catalana de Quarta Divisió, davant l’equip B
del Taller Escola Barcelona
(TEB).
L’equip del Vallès va saber sobreposar-se al fet de
tenir només cinc jugadors
disponibles i va fer un partit
molt complet, en el qual els
punts que van anotar en
atac van anar molt repartits
entre els diferents components.
Durant la primera part,
el marcador va estar molt
igualat i només a partir del
tercer quart, l’equip dirigit
per Dani Martínez es va
desenganxar una mica fins
a aconseguir la victòria final
per 6 punts de diferència.
Cal destacar que per
part del CE Horitzó van jugar
i anotar Albert Almirall (8),
Fidel Peña (6), Yerai Asensio
(4), Daniel Latre (2) i Sergi
Andreu. / CE Horitzó

